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 شهریگ: مهندسی شرکت معرفی-1

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

اي گيالن، خوزستان و کرمانشاه دفتر مرکزي شرکت در شهر تهران مستقر بوده و در استان هشهر تهران به ثبت رسيده است.  

 تان هاي کردستان و هرمزگان داراي دفتر محلی )غير ثبتی( می باشد.داراي شعبه ثبتی و در اس

 

 شرکت: موضوع فعاليت-2

 هاي شهر تهران عبارتست از:ثبت شده در اداره ثبت شرکتموضوع فعاليت شرکت بر اساس اساسنامه 

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

 در حوزه هاي:  "مختلف فنی، تخصصی و مهندسی  پژوهش، نگهداري و سرمایه گذاري در حوزه هاي

 

 

 

 

 

 معماري ▪

 شهرسازي و طراحی شهري ▪

 رزمينآمایش س ▪

 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 ▪

 ترافيك حمل و نقل و ▪

 منابع محيطی و زیست محيطی ▪

 فضاي سبز و محيط زیست ▪

 گردشگري و ميراث فرهنگی ▪

 (مدیریت پيمان )طرح و اجراء ▪

 و فرهنگی خدمات اجتماعی ▪

 RS و GIS برداري، خدمات فنی مشتركنقشه ▪

 

mailto:info@shahrig.com
mailto:shahrigco@gmail.com


 
 سوابق و توان حرفه ایخالصه معرفی  

 
 

info@shahrig.com - shahrigco@gmail.com 
 Telfax: 021-22775661-22775287   3 

 شرکت مهندسی شهریگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 : ISOهاي استاندارد گواهينامه -4

 

 

 

 

 هاي شرکت:رتبه بندي -3

این شرکت بر اساس آخرین قوانين و مقررات تشخيص صالحيت 
-رتبه ، داراي سازمان برنامه و بودجه کشور مشاوران از سوي

-در تخصص انجام خدمات مشاورهصالحيت  گواهينامهبندي و 

 باشد:هاي ذیل می
 پایه یک در تخصص خدمات اقتصادي  -1

 )پایه یک( در تخصص شهرسازي یکپایه  -2

-در تخصص مطالعات جغرافيایی و برنامه یکپایه  -3

 )پایه یک(یزي فضاییر

تمان هاي آموزشی، پایه سه در تخصص ساخ -4

 درمانیورزشی، بهداشتی و 

سازي پایه سه در تخصص ساماندهی و توانمند -5

 رسمیهاي غيرهاي فرسوده و سکونتگاهبافت

 پایه سه در تخصص محيط زیست -6

 
 

)قابل مشاهده در سایت رسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به 
نام شرکت:شرکت مهندسی  ttp://sajar.mporg.ir/hآدرس: 

 (10103559476شهریگ    شناسه ملی: 
 

mailto:info@shahrig.com
mailto:shahrigco@gmail.com
http://sajar.mporg.ir/


 
 سوابق و توان حرفه ایخالصه معرفی  

 
 

info@shahrig.com - shahrigco@gmail.com 
 Telfax: 021-22775661-22775287   4 

 شرکت مهندسی شهریگ

 

 :  ISOهاي استاندارد گواهينامه -4

 باشد:به شرح ذیل می ISOها استاندارد داراي گواهينامهسی شهریگ شرکت مهند

 

  گواهينامه سيستم مدیریت کيفيتISO 9001:2015 شرکت گواهی دهنده ازIAS  ایاالت متحده آمریكا 

 گواهينامه سيستم مدیریت زیست محيطیISO14001:2015 شرکت گواهی دهنده ازIAS ایاالت متحده آمریكا 

  شغلی بهداشتسيستم مدیریت ایمنی و گواهينامه ISO 45001:2018 هشرکت گواهی دهنداز IAS   ایاالت

 متحده آمریكا

   گواهينامه سيستم ( مدیریت یكپارچهIMS از شرکت گواهی دهنده )TQS CERT ECO  

   گواهينامه سيستم ( مدیریت بهداشت،ایمنی و زیست محيطیHSE-MS از شرکت گواهی دهنده )TQSCERT  
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 اي:عضویت در مجامع حرفه -5

 گذاري بانكیکانون مشاوران اعتباري و سرمایه -1

 هاي اقتصادي و فنی ایرانگذاري و کمكمجمع مشاوران امين سازمان سرمایه -2

 پروژه ایرانانجمن مدیریت  -3

 مشاور سرمایه گذاري و نظارت طرح ها انجمن شرکت هاي -4

 انجمن مشاوران مدیریت ایران -5

 انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات نوسازي کشور -6

 

 دوره هاي آموزشی طی شده توسط کارکنان کليدي شرکت: -6

شییناخت وی گی -1 شییی  سییمی کارگاه آموز سییكونتگاه هاي غيرر شییرکت عمران و  –ها و نحوه مداخله در 

 .1386بهار   –ران بهسازي شهري ای

شیییی  -2 سیییازمان  – معرفی تامين مالی پروژه ها، قوانين و مقررات مرتبط و بازاریابی پروژه هاکارگاه آموز

 .1389 –هاي اقتصادي و فنی ایران گذاري و کمكسرمایه

سیرمایه - (PPP)خصیوصیی   –المللی »مشیارکت بخش عمومی کارگاه آموزشیی بين -3 گذاري و سیازمان 

 .1390پائيز  –ادي و فنی ایران هاي اقتصکمك

سییتم اطالعات مدیریت پروژه  -4 سییي شییاوران مدیریت ایران  – (PIMS)کارگاه و همایش   –انجمن م

 .1390زمستان 

 1393-شهرداري تهران– "ارزیابی اثرات اجتماعی و فرهنگی پروژه هاي شهري"دوره آموزشی  -5
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 مدیریت پایگاه ملی فرصت هاي سرمایه گذاري ایران: -7

، مدیریت 1394تا  1390این مشاور بين سالهاي 

گذاري ایران )به نشانی هاي سرمایهپایگاه ملی و فرصت

www.iio.ir است داشته( را بر عهده . 

گذاري و پایگاه مذکور، پایگاه رسمی سازمان سرمایه

هاي اقتصادي و فنی ایران بوده و مدیریت پایگاه، کمك

به عنوان مشاور ارشد سازمان، مسئوليت تدوین ضوابط 

گذاري هاي سرمایهها و شناسایی فرصتو دستورالعمل

هاي امور اقتصادي و دارایی کشور، با همكاري سازماندر 

-و مذاکره با سرمایه و وزارتخانه ها و سازمان ها هااناست

ها و نمایشگاههاي گذاران خارجی و شرکت در همایش

گذاري خارجی را بر عهده المللی، جهت جذب سرمایهبين

 دارد.

مسئوليت این مشاور در این زمينه، شناسایی و 

گذاري هاي سرمایهها و فرصتدسازي طرحاستاندار

هاي معرفی شده از سوي ها و فرصتژهکشور، کنترل پرو

هاي نهایی و تأیيد شده در پایگاه ملی به منظور ها و ارائه فرصتها و سایر نهادها و دستگاها، وزارتخانههها، سازماناستان

 گذاري خارجی بوده است.جذب سرمایه
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 شرکت مهندسی شهریگ:ساختار سازمانی -8
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 هاي تخصصی شرکت:گروه-9

 

 
خدمات "خدمات این دپارتمان بر اساس آیين نامه تشخيص صالحيت ابالغی از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور، در تخصص 

از  "خدمات اقتصادي"رتبه یک در تخصص طبقه بندي می گردد و شرکت مهندسی شهریگ در حال حاضر داراي  "اقتصادي
 سازمان مذکور می باشد. 

 به شرح زیر می باشد: واحد تخصصی 3ذاري شرکت مهندسی شهریگ داراي گدپارتمان اقتصاد و سرمایه 
 واحد برنامه ریزي اقتصادي: •

 هاي اقتصادي و مطالعات اقتصاد شهري مكان یابی فعاليت -

 هانظارت بر تطبيق عمليات و مصرف منابع در طرح -

 هاها و شرکتهاي مالی و بودجه بندي پروژهبررسی و تجزیه و تحليل صورت -

 هاهاي سایتهاي اقتصادي بهينه، سازگار و سودده در ارتباط با وی گیی فعاليترفمع -

 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 پروژهالزایی مستقيم و غيرمستقيم تأسيس و راهتغاشبررسی و تحليل آثار  -

 هاي مختلف اقتصادي و مالیگذاري در فعاليتریزي سرمایهمشاوره و برنامه -

 واحد سرمایه گذاري و تأمين مالی •

دن، گردشگري، شهري، انرژي، معو هاي صنعت گذاري در بخشهاي فرصت سرمایهارزیابی اقتصادي و مالی و تهيه بسته -

 ، آموزشی و... ITکشاورزي، 

 هاي اقتصاديگذاري و فعاليتهاي سرمایهمطالعات ریسك و نااطمينانی -

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

 ري )داخلی و خارجی(گذاب سرمایهتسهيالت و جذها از طریق اخذ توسعه و تأمين منابع مالی پروژه -

 واحد تحقيقات بازار و توسعه کسب و کار •

 هاي مختلف اقتصادي )شناسایی شكل بازار، اهرم هاي قدرت، تمرکز و ...(بررسی و تجزیه و تحليل بازار فعاليت -

 برنامه ریزي استرات یك توسعه کسب و کار -

 شرکتهابرنامه ریزي مالی و سرمایه گذاري  -

 رکتها و سازمانهاعملياتی ش بودجه ریزي -

 برند سازي و توسعه بازار -

 بازار سنجی و قيمت گذاري محصوالت  -

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

 

 دپارتمان اقتصاد و سرمایه گذاری:
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گروه معماري " مان برنامه و بودجه کشور، خدمات این دپارتمان دربر اساس آیين نامه تشخيص صالحيت مشاوران ابالغی از سوي ساز
در  1پایه "طبقه بندي می گردد و شرکت مهندسی شهریگ در گروه مذکور داراي گواهينامه صالحيت خدمات مشاوره  "و شهرسازي

در تخصص  3پایه "و  "در تخصص ساختمان هاي آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی 3پایه " ، "تخصص شهرسازي

 می باشد.  "و سکونتگاه هاي غير رسمی ساماندهی و توانمندسازي بافت هاي فرسوده
 به شرح ذیل در شرکت مهندسی شهریگ فعاليت می نماید:  واحد تخصصی 5براي انجام فعاليت هاي دپارتمان معماري و شهرسازي، 

 طرح هاي توسعه شهري واحد •

 استرات یك و برنامه ریزي توسعه پایدارمطالعات و  برنامه ریزي  -

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

  شهري هادي هاي طرحتهيه  -

 ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهري -

 شهرها میجامع حر طرحتهيه  -

 دیشهرهاي جدهاي توسعه و عمران طرح تهيه  -

 ن و تفكيك اراضیي آماده سازي زميبرنامه ریزي، ارزیابی و امكان سنجی فنی طرح ها -

 کارگاهی، شهرکهاي وی ه – شهرك هاي مسكونی، تجاري، صنعتی جامع و تفصيلی طرح هاي تهيه  -

 شهري  یو موضع یهاي موضوع طرحتهيه  -

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

 تگاهی و شهرداري هاارائه طرح هاي راهبردي و عملياتی ستادي، دس -

 طراحی شهري واحد •

 انجام مطالعات چارچوب طراحی شهري  -

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

 شهري يهافضا با مواجهه هاي سياست وهاراهبرد تدوین و عناصر و بافت هاي شهرطراحی فضاها،   -

 شهري طراحی راهنماي تهيه -

 ه زیباسازي و منظر فضاهاي شهري و تدوین دستورالعمل ها، ضوابط و کدهاي طراحیعات یكپارچانجام مطال -

 سبز يهافضاخيابان ها و راسته هاي شهري و  شهري، هايبدنه ميادین، شهري، مراکز قبيل از شهري هاي طرح تهيه -

 غيره و

 ... وتهيه طرح هاي آماده سازي مجتمع ها و شهرك هاي مسكونی صنعتی، تفریحی  -

 بعديسه جامعهاي  طرح تهيه  -

 و ... ، جنگلیموضوعیها و فضاهاي سبز شهري و صنعتی، پارکهاي طراحی، بهسازي و توسعه پارك -

 و سردرها یادمانها ،اجرایی المانهاهاي مقدماتی و  تهيه طرح -

 

شهرسازی: دپارتمان معماری و  
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 واحد مناطق آزاد و ویژه اقتصادي: •

 و شهرك هاي صنعتی و تخصصی صنعتی و وی ه اقتصادي ،د تجاريسنجی و مكانيابی مناطق آزاانجام مطالعات امكان -

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

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

 وی ه اقتصادي ي، صنعتی وتجار آزاد مناطقاجرایی  -تهيه طرح هاي تفصيلی -

 صاديگذاري در مناطق آزاد تجاري صنعتی و ویزه اقتهاي فرصت سرمایهو تدوین بسته تهيه -

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

 منطقه

 هاي اقتصادي، اجتماعی، زیست محيطی و کالبديد و وی ه اقتصادي با توجه به وی گیهاي توجيهی در مناطق آزاارائه طرح -

گذاري در مناطق آزاد و وی ه اقتصادي و ارزیابی ميزان هاي صنعتی و سرمایهدهاي طرحبينی و بررسی هزینه و درآمپيش -

 گذاريهاي سرمایهپذیري اقتصادي طرحتوجيه

 وی ه اقتصاديهاي کالبدي مناطق آزاد و يه طرحانجام مطالعات چارچوب طراحی و ته -

 ... شهرك هاي صنعتی و مجتمع ها ومناطق آزاد و وی ه اقتصادي، تهيه طرح هاي آماده سازي  -

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

 معماري واحد •

 مذهبی:و  درمانی ،بهداشتی ورزشی، آموزشی، مع هایا و مجتساختمانه -

 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 ،یقاتیو تحق یهاي آموزشپروژه هیکل

  .هاهشگایو آزما یو درمان یبهداشت

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

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

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

ها. و کارخانه یصنعت ي اداري،هاي تجاري، ساختمانهاساختمان ،یهاي مسکونعهو مجمو واحدها هیکل

 - یخاص نظام ساختمانهاي و ساختمانهاي مربوط به خدمات شهري و زهیمکان یپست ،یمراکز مخابرات

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

 یداخلو طراحی ماری عم -

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

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

 آرایی و منظرسازیسازی، 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 المانهاطرح یهته -

 محوطه.
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 .های اجراییتهیه دفترچه های متره و برآورد، اسناد مناقصه و پیمان و صورت وضعیت طرح -

 های نوین ساختمانی و توسعه صنعت ساختتکنولوژی -

سازي در صنعتیساختگی و تمانی، پیشهاي نوین ساخو تکنولوژي هاي معماري بر پایه مصالحتهیه طرح

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

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

و شناسائی و ارائه روشهاي تحقیق و پژوهش ، ائه روشهاي نوین ساخت ساختمانمشاوران و مجریان در ار

 داخلی و خارجیاز توانمندیهاي شرکتهاي  انجام قراردادهاي طرح و اجرا با استفاده، المللینوین ساخت بین
 سازي ساختمانو صنعتی هاي پيش ساختگیمجري روش

 بازآفرینی شهري واحد •

طرح هاي تقویت هویت هاي بومی بافت هاي ند و تاریخی و ارائه ي و طراحی بافت هاي ارزشمانجام مطالعات برنامه ریز -

 ارزشمند و ميراث ماندگار معماري و شهرسازي

  ،یرسم ريو بهسازي بافتهاي فرسوده و سكونتگاه هاي غ یو سامانده زيیرانجام مطالعات و برنامه -

شهري به ساکنين و زي محلی و ارائه خدمات مشاوره اي محلی و تاسيس دفاتر تسهيلگري و توسعه محلی، دفاتر نوسا -

 دستگاه هاي کارفرمایی

 )بافتهاي  هیو توانمندسازي بافتهاي و یساختاري، بهسازي. نوسازي و سامانده راهبردي، طرحها ي هيو ته یامكان سنج -

 (.یرسم ريشهري و سكونتگاههاي غ فرسوده

محله نگر، راهبردي، اجرایی و  گر،حدوده هاي ناکارآمد شهري در سطوح شهرنتهيه سند چهارچوب بازآفرینی محالت و م -

ارائه برنامه جامع اقدام مشترك، تدوین طرح ها و پروژه هاي محرك توسعه، کاهش آسيب هاي اجتماعی، بهسازي و 

 هاساماندهی منظر و تدوین شيوه نامه ها و دستورالعمل هاي اجراتی برنامه

 هاکار اجرایی نمودن آنرائه نظام فنی، سازو پروژه هاي اجرایی، اتدوین پردازه ها، و  -

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

 شهري یخیبخشهاي تار زيیرمطالعه و برنامه -

 ( ليطرحهاي حفاظت شهرها در برابر حوادث )آتش سوزي، زلزله و س -
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بر اساس آیين نامه تشخيص صالحيت ابالغی از سوي سازمان برنامه و بودجه  گردشگري و برنامه ریزي فضایی، اندپارتمخدمات 

طبقه بندي می گردد و شرکت مهندسی شهریگ در حال  "مطالعات جغرافيایی و برنامه ریزي فضایی"در تخصص  فکشور
 در تخصص مذکور از سازمان مذکور می باشد.  رتبه یکحاضر داراي 

 به شرح زیر ارایه می گردند: واحد تخصصی 3خدمات مطالعات گردشگري و برنامه ریزي فضایی شرکت مهندسی شهریگ در 
 واحد مطالعات و برنامه ریزي منطقه اي  •

 ايهاي آمایشی ملی و منطقهریزي و تهيه طرحات، برنامهانجام مطالع -

 ايدار منطقههاي توسعه پایتهيه طرحانجام مطالعات، برنامه ریزي و  -

 ها و کاربري زمين یابی توسعه سكونتگاهمكان -

 تدوین استرات ي توسعه براي مناطق -

 برنامه ریزي توسعه کالبدي -

 تهيه طرح جامع سرزمين -

 منطقه اي –تهيه طرح کالبدي ملی  -

 تهيه طرح هاي جامع منطقه اي، ناحيه اي، شهرستان -

 تهيه طرح مجموعه هاي شهري -

پایگاه اطالعات رقومی جغرافيایی و تصاویر ماهواره اي )سنجش از دور( در  اطالعات جغرافيایی وبگارگيري سيستم هاي  -

 ر زمينه هاي مختلفمطالعات اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و مردم شناسی د

 گردشگري و برنامه ریزي واحد مطالعات •

. است منطقه در گردشگري عملكرد و ها قابليت نميا تناسب برقراري طرح هاي مطالعاتی گردشگري، در موضوعات ترین اساسی از

 بسيار مذکور مناطق توسعه هاي طرح تدوین در مطلب این. است گردشگري پایدار توسعه به نيل در مهم گامی تناسب این برقراري

 . نهد می بنا را توسعه جهت نوینی بسترهاي مقوله این به جامع نگاه که چرا. باشد می اهميت حایز

 توسعه کمتر مناطق در گردشگري رونق امروزه. است توسعه حال در مناطق و کشورها در توسعه و رشد هاي راه از ییك گردشگري

 وجود این باشد. با توسعه بخش تسریع و نماید کمك ساکنان زندگی سطح افزایش به تواند می که است جدیدي رهيافت یافته

 زیرساخت توسعه و ایجاد به وابسته مستقيم کامال صورت به منطقه یك در گردشگري مند نظام توسعه که داشت نظر در بایستی

 وجه که است گردشگري زیرساختهاي عمده وجه دو برگيرنده در که تاسيسات و تسهيالت این. است گردشگري تسهيالت و ها

 امكانات آن دوم وجه و... و زگا و برق و آب قبيل از انرژي و آبرسانی مختلف هاي شبكه راهها، شامل زیربنایی تاسيسات آن اول

 .است تفریحی و پذیرایی اقامتی،

جامع گردشگري  هاي طرح چون مباحثی نظير اي توسعه کالن مطالعات دپارتمان گردشگري مهندسين مشاور شهریگ در حوزه

ا و مناطق استانها و شهرستانها و شهرها، طرح هاي تفصيلی گردشگري شهري و شهرستانها، طرحهاي جامع قطبها، محوره

ت سيساگردشگري تا سطح هاي خردتر مانند طرح هاي مناطق نمونه، روستاهاي هدف، سایت ها و امكان سنجی و طراحی تا

گردشگري از قبيل مراکز اقامتی مانند هتل ها، مراکز پذیرایی مانند رستورانها و سفره خانه ها، مراکز تفریحی مانند مجموعه هاي 

 اهم فعاليت ها و خدمات این واحد عبارتند از:اهی و کمپينگها و... فعاليت می نماید. آب گرم، مجموعه هاي اردوگ

 

 مطالعات گردشگری و برنامه ریزی فضایی:
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 ا و مناطق گردشگري طرحهاي جامع قطبها، محورهتهيه  -

 جامع و تفصيلی توسعه گردشگري استانها و شهرستانها و شهرها هاي طرحتهيه  -

 اي، قطب ها، محورها و مناطق گردشگري ملی و منطقههاي جامع و راهبردي نواحیریزي، ساماندهی و تهيه طرحبرنامه -

 یست محيطی در حوزه گردشگريهاي توجيهی فنی، اقتصادي و زسنجی و تهيه طرحانجام مطالعات امكان -

طراحی تاسيسات گردشگري از قبيل مراکز اقامتی مانند هتل ها، مراکز پذیرایی مانند رستورانها و سفره خانه ها، مراکز  -

 هاي آب گرم، مجموعه هاي اردوگاهی و کمپينگها و... ند مجموعهتفریحی مان

گردشگري، روستاهاي هدف گردشگري و سایت ها و دهكده هاي تهيه طرح هاي جامع، تفصيلی و اجرایی مناطق نمونه  -

 تفریحی و توریستی

 هاي طبيعیریزي و ساماندهی توسعه گردشگري روستایی و عرصهبرنامه -

 يگردکوتوریسم و طبيعتهاي توسعه اتهيه طرح -

 هاها و تاالبساماندهی، بهسازي و توسعه توریسم در نواحی ساحلی و حاشيه رودها و دریاچه -

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

 ساماندهی صنایع دستی -

 سند توسعه گردشگري روستایی و عشایري -

 طرح هاي گردشگري منطقه اي -

 امه ریزي روستاییعات و برنواحد مطال •

 هاي هادي روستاییتهيه طرح -

 هاي روستاییهاي توسعه منظومهتهيه طرح -

 برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزایی روستاییتدوین  -

 سند توسعه عشایري )برنامه راهبردي ساماندهی عشایري( -

 سند توسعه معيشت پایدار روستایی و عشایري -

 عشایريسند توسعه گردشگري روستایی و  -

 آوري معيشتی جوامع روستایی و عشایري تاب -

 طرح آبادانی و پيشرفت مناطق محروم  -

 اجتماعی جوامع محلی-اقتصادي طرح توانمندسازي -
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 ،، بر اساس آیين نامه تشخيص صالحيت ابالغی از سوي سازمان برنامه و بودجه کشورمطالعات اجتماعی و فرهنگیخدمات دپارتمان 
طبقه بندي می گردد و شرکت مهندسی شهریگ در حال حاضر داراي  " لعات جغرافيایی و برنامه ریزي فضاییطام"در تخصص 

 تخصص از سازمان مذکور می باشد. این در  رتبه یک
 انجام مطالعات پایه فرهنگی و اجتماعی -

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

 اجتماعی و فرهنگیز سنجی در زمينه مسائل ی و نيانظر سنج -

 مطالعات آسيب هاي اجتماعی  -

 سياست گذاري هاي فرهنگی و اجتماعی -

 تدوین برنامه هاي راهبردي اقدامات اجتماعی و فرهنگی در سطوح کالن و خرد -

 تاسيس و فعاليت دفاتر تسهيلگري -

 ییانجام مطالعات ميدانی و اقدامات اجرایی در خصوص فقرزدا -

 عی جوامع محلیتوانمندسازي فرهنگی و اجتما -

 ارائه آموزش هاي فرهنگی و اجتماعی به جوامع محلی -

 تهيه پيوست فرهنگی پروژه هاي توسعه اي -

 تهيه طرح هاي موضوعی، نمونه گيري، نظارت، استخرج، اجراي عمليات ميدانی -

 يراحی و ساماندهی نظام هاي آماراجراي فعاليت هاي مرحله استخراج، تجزیه و تحليل آماري نتایج و ط -

 آسيب شناسی مسائل اجتماعی از قبيل حاشيه نشينی، سكونتگاه هاي کارگري و ... -

 اجتماعی استان هاتوسعه تدوین سند  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دپارتمان مطالعات اجتماعی و فرهنگی: 
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 "یستزمحيط"و بودجه کشور در تخصص نامه تشخيص صالحيت ابالغی از سوي سازمان برنامه خدمات این دپارتمان بر اساس آیين

 باشد. از سازمان مذکور می " زیستمحيط"رتبه سه در تخصص گردد و این شرکت در حال حاضر داراي بندي میطبقه

 :ذیل می باشد:به شرح  واحد تخصصی 2داراي دسی شهریگ شرکت مهن "زیست و منابع طبيعیمحيط"دپارتمان 
 :زیستمحيطواحد  •

 زیستیهاي محيطمطالعات و گزارشانجام  -

 زیستهاي مدیریت محيطها و برنامهطرحي اجرا -

 هاي مختلفدر پروژه زیستیارزیابی اثرات محيط  -

  زیستیهاي توجيهی فنی و محيططرح تهيه -

 اکولوژیك برد تيظرفو  ارزیابی توانمطالعات انجام  -

 انجام خدمات مدیریت پسماند -

 بندي مخاطرات طبيعیطالعات پهنهم  -

 کارخانجات و عیصنا یلودگآ شیپا، اي محيطیهپایش -

  ،ستیزطيمح تیریمد ستميس استقرار  -

 هوا، آب و خاك سازي آلودگی مدل -

 بندي مناطق تحت حفاظتزون -

 پاك تكنولوژي و مدیریت سبزهاي استقرار سيستم -

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

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

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

 

 منابع طبيعی و فضاي سبزواحد  •

 منابع محيطی  حوزه مونيتورینگنجام مطالعات پایه تخصصی و ا -

 مناطق لوژیكیمطالعات ارزیابی توان اکو -

 ارائه سيستم مدلينگ و پارسل بندي -

 مدیریت پرورش و احيائی عرصه هاي محيطی -

 ارائه روش هاي بهره گيري بهينه از منابع آب و خاك -

 شناخت و ریشه یابی عوامل فرسایش در حوزه هاي آبخيز -

 آبخيزداريهاي تهيه طرح -

 مطالعات کویرزدایی انجام  -

 
 

  طبیعی: منابع و زیستمحیط دپارتمان
 

mailto:info@shahrig.com
mailto:shahrigco@gmail.com


 
 سوابق و توان حرفه ایخالصه معرفی  

 
 

info@shahrig.com - shahrigco@gmail.com 
 Telfax: 021-22775661-22775287   17 

 شرکت مهندسی شهریگ

 

 داريهاي جنگلتهيه طرح  -

 لعات حوزه خاك و کنترل فرسایشاطم -

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

 هاي جنگلیگاهها و ذخيرهکاري، پاركهاي جنگلتهيه طرح  -

 داريمطالعات کنترل سيالب و آبخوان -

 انجام مطالعات مناطق تحت حفاظت و ذخایر جنگلی  -

 منابع طبيعی ترویج و آموزشهاي اجراي طرح -

 تهيه طرح هاي کاشت پوشش گياهی عرصه هاي طبيعی -

 شه هاي کاشت طراحی پارك هاي شهري و موضوعی و تهيه نق -

 طراحی باغ گياهشناسی -

 

 

 

 واحد تخصصی به شرح ذیل می باشد:  3این دپارتمان داراي 
  واحد سازه و سيویل: •

 اي ابنيه انجام محاسبات و مدل سازي سازه -

 آنها و طرحهاي ترميمی مربوط به آنها و ارزیابی ایستایی  سازهات ایستایی طرح و محاسب -

 ها انجیام طرح، محاسبه و نظارت انواع سازه -

 سازي ابنيهمقاومبهسازي، ترميم و هاي تهيه طرح -

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

 اء پارکينگ هاطراحی و نظارت بر اجر -

 تقاطعاتاصالح هندسی راه و  -

 جمع آوري و هدایت آب هاي سطحی -

 تهيه طرح هاي سيویل راه و محوطه -

 و تهيه اسناد مناقصه ها پروژهابنيه متره و برآورد  -

 واحد تاسيسات )الکتریکی و مکانيکی(: •

تجهيزاتی نظير: یكی و الكترونيكی و تأسيساتی مكانيكی، الكترهاي مراحل اول و دوم مدل سازي و تهيه طرح، طالعاتم -

سرمایش، گرمایش، آبرسانی، فاضالب، برق، تلفن و ارتباطات الكترونيكی، گازرسانی، هیواي فشیرده، بخیار و سيستمهاي 

  برفگير

 مطالعات و تهيه طرح هاي اجرایی روشنایی معابر، پارك ها و مناطق شهري -

 

 :)سازه، سیویل، تاسیسات(دپارتمان خدمات فنی مشترک 
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 اضالب شهريمطالعات و تهيه طرح هاي آبرسانی و دفع ف -

 مطالعات و تهيه طرح هاي اجرایی تأسيسات شهري -

 مطالعات و تهيه طرح هاي اجرایی برق رسانی فشار قوي و فشار ضعيف -

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

 

 تأسيساتیتهيه دفترچه هاي متره و برآورد، مشخصات فنی عمومی و خصوصی و اسناد پيمان طرح هاي  -

 یریت طرح و اجراء طرح هاي تأسيساتیمد -

 :(GIS) سيستم اطالعات مکانی واحد •

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

 کاداستر  -

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

هاي کارتوگرافی و  سيستم اطالعات جغرافيایی و پردازشه آوري و آماده سازي اطالعات مكانی به منظور ورود ب جمع -

 هاي تهيه شده ترسيم رقومی نقشه

 سيستم اطالعات مكانی -

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

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

 .....  LBS ،AVL هاي بكار رفته در آنها مكانی می باشد، مانند طراحی و ایجاد سيستمهایی که مبناي اطالعات یا فناوري -

 ( SDI) سازي زیرسیاخت هیاي داده هیاي مكیانی ه مشاوره، طراحی و همكاري در پيادهئارا -

 سنجش از دور و فتوگرامتري -

وریستی، گردشگري، راهنماي شهري و کشوري و اطلس ترسيم و عی، تموضو هاي تأليف تدوین نقشه ( SDI) مكیانی -

 .ها اعم از توپوگرافی، جغرافيیایی، زمیين شناسیی و ... و سیایر امیور کارتوگرافی تا مرحله چاپ ارایه کليه نقشه

 هواییهاي اي و عكسهاي موضوعی و کاربري اراضی با استفاده از تصاویر ماهوارهتهيه نقشه -

 زمينی  ل رقومیتهيه مد -

 تهيه نقشه هاي شيب، جهت شيب، طبقات ارتفاعی و ... از روي مدل رقومی -

 GISثبت هندسی تصاویر ماهواره اي با استفاده از  -

 نقشه برداري زمينی و تهيه نقشه هاي رقومی و پالنيمتري -
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مهندسی شهریگ:ليست پروژه هاي انجام شده یا در حال انجام شرکت  -10  

 

 

 نام پروژه فردی گروه
محل انجام 

 پروژه
 کارفرما

ي
ذار

 گ
یه

ما
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و 
ي 

اد
ص

اقت
ت 

عا
طال

م
 

1 
از   -(www.iio.ir)  مدیریت پایگاه ملی فرصت هاي سرمایه گذاري ایران

 1394الی 1390سال 
 تهران

سازمان سرمایه گذاري و کمك هاي 
 اقتصادي و فنی ایران

2 
صادي و سرمایه گذاري به منظور جذب سرمایه گذار در فرودگاه هاي مشاوره اقت ارائه خدمات

 کشور
 تهران

شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوایی 
 ایران

 خوزستاناستانداري  خوزستان پيش امكان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادي احداث فرودگاه جدید شهر اهواز 3

4 
هت احداث ه گذاري به منظور جذب سرمایه گذار جارائه خدمات مشاوره اقتصادي و سرمای

 کترینگ فرودگاهی متمرکز در فرودگاه بين المللی مهرآباد تهران
 تهران

شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوایی 
 ایران

5 
سرمایه گذار خارجی جهت ارائه خدمات مشاوره اقتصادي و سرمایه گذاري به منظور جذب 

 هاشمی ن اد مشهدتوسعه فرودگاه بين المللی شهيد 
 مشهد

شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوایی 
 ایران

6 
و ارائه خدمات مشاوره در  ارزیابی فنی،مالی و اقتصادي و تهيه گزارش تصميم به واگذاري

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

 استانداري خوزستان نستاخوز

7 
در خصوص واگذاري طرح هاي تملك دارایی هاي سرمایه اي  یخدمات مشاوره اي و پ وهش

 1397تا 1395وزارت ورزش و جوانان در سراسر کشور به بخش غيردولتی سال هاي 
 وزارت ورزش و جوانان تهران

 تهران تدوین مبانی قيمت گذاري خدمات مهندسی 8
ان مهندسی ساختمسازمان نظام 

 استان تهران

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

 واگذاري به عنوان مشارکت پروژه تاالر شهر زنجان
 زنجان

اداره کل راه و شهرسازي استان 
 زنجان

10 
مبتنی بر سند آمایش توسعه تدوین برنامه عملياتی توسعه سرمایه گذاري استان خوزستان 

 استان
 استانداري خوزستان خوزستان

11 
تدوین سند توسعه اقتصادي سواحل رودخانه هاي کارون،اروند رود و بهمن شير)با رویكرد 

 زاد اروندآعملياتی( در منطقه  -راهبردي
منطقه آزاد 

 اروند
 سازمان منطقه آزاد اروند

12 
سرمایه گذاري و ه سرمایه گذاري )تهيه اطلس جامع عملياتی توسع -تدوین طرح راهبردي

 مشارکت ها( شهر قم
 شهرداري قم قم

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

14 
تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاري و مشارکت هاي شهر جدید رامين)تهيه اطلس جامع 

 گذاري شهر( سرمایه
 شرکت عمران شهر جدید رامين رامينشهرجدید

15 
عملياتی منابع درآمدي پایدار و جدید -تهيه اطلس جامع سرمایه گذاري و برنامه راهبردي

 شهرداري بوکان
 شهرداري بوکان بوکان

 شهرداري تنكابن تنكابن تهيه اطلس جامع سرمایه گذاري شهرداري تنكابن 16

 شهرداري شوش شوش شهرداري شوشگذاري امع سرمایه تهيه اطلس ج 17
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 شهرداري بهبهان بهبهان بهبهان تهيه اطلس جامع سرمایه گذاري شهرداري 18

 شهرداري اروميه اروميه اروميهرداري تهيه بسته هاي مشارکت و سرمایه گذاري شه 19

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

 راه آهن مشهد
 نایرا ج اشرکت راه آهن  مشهد

 نایرا شرکت راه آهن ج ا تهران دستگاه لكوموتيو باري 250مطالعات امكان سنجی خرید  21

22 
اجراي پروژه هاي توسعه شهري، عمرانی و سرمایه گذاري شهرداري غيرنقدي لی راز ماتهيه ت

 رشت
 شهرداري رشت رشت

23 
مطالعات پيش امكان سنجی فنی و اقتصادي و تهيه فرصت هاي سرمایه گذاري شهرداري 

 رشت
 شهرداري رشت رشت

 راناولين اتومال ای برنامه کسب و کارمطالعات امكان سنجی فنی و اقتصادي و تدوین  24
 18منطقه 
 تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر 
 تهران

 شرکت منطقه وی ه اقتصادي جهرم جهرم جهرمانجام مطالعات بازار و تهيه بسته هاي فرصت سرمایه گذاري منطقه وی ه اقتصادي  25

26 
 ه اقتصادي زاگرس سرمایه گذاري منطقه ویانجام مطالعات بازار و تهيه بسته هاي فرصت 

 م آباد غرب()اسال
 منطقه وی ه اقتصادي زاگرسشرکت  اسالم آباد غرب

 شهرداري سلماس سلماس انجام مطالعات بازار و تهيه بسته هاي فرصت سرمایه گذاري منطقه وی ه اقتصادي سلماس 27

 موسسه آبادانی دیار سربداران سبزوار صادي سبزوارسرمایه گذاري منطقه وی ه اقتانجام مطالعات بازار و تهيه بسته هاي فرصت  28

29 
انجام مطالعات بازار و تهيه بسته هاي فرصت سرمایه گذاري منطقه وی ه اقتصادي 

 سازي خليج فارسکشتی
 بندرعباس

  

شرکت مجتمع کشتی سازي و صنایع 
 فراساحل ایران

 خراسان جنوبی دوساقتصادي ایجاد منطقه وی ه اقتصادي فرسنجی فنی و امكان 30
شرکت مدیریت توسعه و عمران 

 فردوس

 استانداري خوزستان اندیمشك ي بندر خشك اندیمشكازاقتصادي ایجاد و راه اند –انجام مطالعات امكان سنجی فنی  31

 صادي جهرمشرکت منطقه وی ه اقت جهرم اقتصادي ایجاد و راه اندازي بندر خشك جهرم –انجام مطالعات امكان سنجی فنی  32

 کازرون انجام مطالعات بازار و تهيه بسته هاي فرصت سرمایه گذاري منطقه وی ه اقتصادي کازورن 33
شهرکهاي صنعتی استان شرکت 

 فارس

 سازمان منطقه وی ه اقتصادي دامغان دامغان گذاري منطقه وی ه اقتصادي دامغانانجام مطالعات بازار و تهيه بسته هاي فرصت سرمایه  34
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 گذاري در منطقه آزاد بندر انزلیهاي مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهيه بسته 35
منطقه آزاد 
 بندرانزلی

 دبيرخانه شوراي عالی مناطق آزاد
و وی ه اقتصادي  صنعتی -تجاري

 کشور

 گذاري در منطقه آزاد اروندهاي مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهيه بسته 36
منطقه آزاد 

 اروند

 دبيرخانه شوراي عالی مناطق آزاد
و وی ه اقتصادي  صنعتی -تجاري

 کشور

 گذاري در منطقه آزاد ارسهاي مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهيه بسته 37
منطقه آزاد 

 سار

 دبيرخانه شوراي عالی مناطق آزاد
و وی ه اقتصادي  صنعتی -تجاري

 کشور

 منطقه آزاد قشمگذاري در هاي مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهيه بسته 38
منطقه آزاد 

 قشم

دبيرخانه شوراي عالی مناطق آزاد و 
 وی ه اقتصادي کشور

39 
 ی فرصتهاي مطالعاتتدوین راهبردها و تهيه بسته

 گذاري در منطقه وی ه اقتصادي صنایع فلزي و معدنی خليج فارسسرمایه
 بندرعباس

دبيرخانه شوراي عالی مناطق آزاد 
وی ه اقتصادي صنعتی و  -تجاري

 کشور

 گذاري در منطقه آزاد چابهارهاي مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهيه بسته 40
منطقه آزاد 

 چابهار

مناطق آزاد وراي عالی دبيرخانه ش
صنعتی و وی ه اقتصادي  -تجاري

 کشور

41 
گذاري در منطقه وی ه اقتصادي سرمایه هاي مطالعاتی فرصتتدوین راهبردها و تهيه بسته

 پارس جنوبی )عسلویه(
 عسلویه-چابهار

دبيرخانه شوراي عالی مناطق آزاد 
صنعتی و وی ه اقتصادي  -تجاري

 کشور

42 
گذاري در منطقه وی ه اقتصادي اي مطالعاتی فرصت سرمایههو تهيه بسته تدوین راهبردها

 سلفچگان
 سلفچگان

عالی مناطق آزاد دبيرخانه شوراي 
صنعتی و وی ه اقتصادي  -تجاري

 کشور

43 
گذاري در منطقه وی ه اقتصادي هاي مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهيه بسته

 سرخس
 سرخس

 عالی مناطق آزاددبيرخانه شوراي 
صنعتی و وی ه اقتصادي  -تجاري

 کشور

44 
گذاري منطقه آزاد کيش و تدوین و چاپ کتاب شناسایی و تهيه بسته هاي فرصت سرمایه 

 مربوطه
منطقه آزاد 

 کيش
 سازمان منطقه آزاد کيش

45 
مطالعات پيش امكان سنجی فنی و اقتصادي و تهيه فرصت هاي سرمایه گذاري در استان 

 النگي
 گيالن

سازمان امور اقتصادي ودارایی استان 
 گيالن

46 
اقتصادي و تهيه فرصت هاي سرمایه گذاري استان مطالعات پيش امكان سنجی فنی و 

 کهگيلویه و بویراحمد
کهگيلویه و 
 بویراحمد

سازمان امور اقتصادي ودارایی استان 
 کهگيلویه و بویراحمد

47 
گذاري استان البرز ) قتصادي و تهيه فرصت هاي سرمایه مطالعات پيش امكان سنجی فنی و ا

 نقل(دربخشهاي صنعت و معدن، راه و حمل و 
 البرز

سازمان امور اقتصادي ودارایی استان 
 البرز
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48 
ایه سنجی فنی و اقتصادي و تهيه فرصت هاي سرمتهيه و به روز رسانی مطالعات پيش امكان 

 گذاري استان البرز
 البرز  

اقتصادي ودارایی استان سازمان امور 
 البرز

49 
مطالعات پيش امكان سنجی فنی و اقتصادي و تهيه فرصت هاي سرمایه گذاري جهاد 

 هرمزگاناستان کشاورزي 
 هرمزگان

سازمان جهاد کشاورزي استان 
 هرمزگان

50 
ت پيش امكان سنجی فنی و اقتصادي و تهيه فرصت هاي سرمایه گذاري شرکت توزیع لعامطا

 نيروي برق استان هرمزگان
 هرمزگان

شرکت توزیع نيروي برق استان 
 هرمزگان

51 
انجام مطالعات پيش امكان سنجی فنی و اقتصادي و تهيه فرصت هاي سرمایه گذاري شيالت 

 استان هرمزگان
 هرمزگان يالت استاناداره کل ش هرمزگان

52 
فرصت سرمایه گذاري استان بسته  200مطالعات پيش امكان سنجی فنی و اقتصادي 

 (1394خوزستان )سال 
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی 
 )استانداري خوزستان(خوزستان

 خوزستان 95گذاري استان خوزستان در سال هاي سرمایههاي فرصتبه روزرسانی بسته 53
نشگاهی جهاد داسازمان 
 )استانداري خوزستان(خوزستان

 استانداري خوزستان خوزستان 96فرصت هاي سرمایه گذاري استان خوزستان در سال به روزرسانی بسته هاي  54

 خوزستان تدوین فرصت هاي سرمایه گذاري بخش نفت و گاز استان خوزستان 55
سازمان جهاد دانشگاهی 

 )استانداري خوزستان(خوزستان

 خوزستان تدوین فرصت هاي سرمایه گذاري بخش پتروشيمی استان خوزستان 56
سازمان جهاد دانشگاهی 

 )استانداري خوزستان(خوزستان

 خوزستان استان خوزستانحمل ونقل و امور زیربنایی تدوین فرصت هاي سرمایه گذاري بخش  57
سازمان جهاد دانشگاهی 

 )استانداري خوزستان(خوزستان

 خوزستان خوزستانفرصت هاي سرمایه گذاري بخش صنعت و معدن استان ین تدو 58
سازمان جهاد دانشگاهی 

 )استانداري خوزستان(خوزستان

 خوزستان تدوین فرصت هاي سرمایه گذاري بخش بنادر استان خوزستان 59
سازمان جهاد دانشگاهی 

 خوزستان)استانداري خوزستان(

 خوزستان بخش شهرسازي استان خوزستان تدوین فرصت هاي سرمایه گذاري 60
جهاد دانشگاهی سازمان 

 خوزستان)استانداري خوزستان(

 سراسر کشور بسته 50تهيه بسته هاي فرصت سرمایه گذاري دربخش گردشگري کشور به تعداد   61
سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی 

 و گردشگري کشور

62 
ي سرمایه گذاري بخش آب و برق استان انجام مطالعات پيش امكان سنجی فرصت ها

 خوزستان
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی 
 )استانداري خوزستان(خوزستان

63 
کشاورزي،منابع طبيعی و انجام مطالعات پيش امكان سنجی فرصت هاي سرمایه گذاري بخش 

 استان خوزستان محيط زیست
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی 
 ان()استانداري خوزستخوزستان

64 
مالی و اقتصادي فرصت هاي سرمایه گذاري حوزه ورزش و جوانان پيش امكان سنجی فنی، 

 استان خوزستان
 استانداري خوزستان خوزستان
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65 
اطالعات پيش امكان سنجی فنی، مالی و اقتصادي فرصت هاي سرمایه گذاري حوزه فناوري 

 و ارتباطات استان خوزستان
 استانداري خوزستان خوزستان

66 
پيش امكان سنجی فنی، مالی و اقتصادي فرصت هاي سرمایه گذاري حوزه سالمت، بهداشت 

 و درمان استان خوزستان
 استانداري خوزستان خوزستان

 شهرداري چوئبده چوئبدهشهر  شهر چوئبده مطالعات پيش امكان سنجی فنی و اقتصادي فرصت هاي سرمایه گذاري در  67

 شهرداري الوند شهر الوند انجام مطالعات پيش امكان سنجی فرصت هاي سرمایه گذاري شهرداري الوند 68

 شهرداري یاسوج یاسوجشهر  شهر یاسوجانجام مطالعات پيش امكان سنجی فرصت هاي سرمایه گذاري  69

70 
هاي سرمایه گذاري در محدوده اقتصادي و تهيه فرصت مطالعات پيش امكان سنجی فنی و

 مشهد  -شهرداري ثامن 
 مشهدشهر 

سازمان مجري طرح بهسازي و 
 شرکت ثامن  –اطراف حرم  نوسازي

72 
رکت پروژه هاي شهرداري قائم مطالعات امكان سنجی و مشاوره انتشار و عرضه اوراق مشا

 شهر
 شهرداري قائم شهر قائم شهر

73 
به منظور انتشار  -اسالمی شهر الوند -مطالعات امكان سنجی فنی و اقتصادي پروژه بازار ایرانی
 اوراق مشارکت

 شهرداري الوند شهر الوند

74 
سطح شهر و  هاي طبقاتی و واحدهاي تجاري درسنجی فنی و مالی احداث پارکينگامكان

 ار اوراق مشارکتتوجيه اقتصادي طرح و ارائه خدمات مشاوره و اجراي انتش
 شهرداري کرمان کرمان

 شهرداري رشت رشت مطالعات امكان سنجی فنی و مالی پروژه هاي شهرداري رشت به منظور انتشار اوراق مشارکت 75

 استانداري خوزستان ستانخوز تدوین سند توسعه اقتصادي و اشتغال شهرستان اندیكا 76

 استانداري خوزستان خوزستان شادگانشهرستان  سرمایه گذاري تدوین سند توسعه اقتصادي و ا 77

 استانداري خوزستان خوزستان گذاري شهرستان اندیمشكتدوین برنامه عملياتی توسعه سرمایه 78

 شرکت حامی فوالد کاسپين گيالن د فوالد کاسپين رشتانجام مطالعات امكان سنجی فنی و اقتصادي مجتمع ذوب و نور 79

 خوزستان مطالعات امكان سنجی فنی، مالی و اقتصادي ایجاد نمایشگاه بين المللی خوزستان 80
شرکت نمایشگاه بين المللی 

 خوزستان

81 
امكان سنجی و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادي و تنظيم اسناد فراخوان مشارکت در سرمایه 

پروژه رستوران جزیره اهواز )کافه ي و بهره برداري و تنظيم قرارداد نهایی مشارکت گذار
 جزیره(

 استانداري خوزستان خوزستان

 شرکت آبزي گستران ساحل مكران اهواز پرورش ماهی درقفس فنی و اقتصادي طرحمطالعات امكان سنجی  82

 مهندسی ساختمان قمسازمان نظام  قم عه فرهنگی ورزشی خانه مهندسمطالعات امكان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادي مجمو 83

 خصوصی همدان ارزیابی مالی هتل اميران یك 84

 خرم آباد هكتاري محله ضامن آهو شهر خرم آباد 1.6امكان سنجی و تهيه طرح اراضی  85
اداره کل راه و شهرسازي استان 

 لرستان
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1 
)با تاکيد  عملياتی توسعه گردشگري استان خوزستان-ساختاري -تدوین برنامه راهبردي

 بر ارتقاء عملكرد بازارگردشگري استان و توسعه کسب و کار(
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی استان 
سازمان مدیریت و برنامه خوزستان)

 (خوزستان ریزي استان

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

 هرمزگان دستی و گردشگري استان

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

 البرز دستی و گردشگري استان

 خراسان جنوبی نوبیطرح جامع گردشگري استان خراسان جتهيه  4
ميراث فرهنگی، صنایع اداره کل 

دستی و گردشگري استان خراسان 
 جنوبی

 گيالن تهيه طرح جامع گردشگري ناحيه غرب استان گيالن  5
اداره کل ميراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگري استان گيالن

 خوزستان ان خوزستانتهيه طرح تفصيلی گردشگري داالن شمالی و داالن جنوبی)ساحلی( است 6
سازمان جهاد دانشگاهی استان 

سازمان مدیریت و برنامه خوزستان)
 (ریزي استان خوزستان

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

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

 دستی و گردشگري استان تهران

 شهرداري شوش شوش تهيه برنامه جامع گردشگري شهر شوش 9

 شهرداري بهبهان بهبهان تهيه برنامه جامع گردشگري شهر بهبهان 10

 سازمان منطقه آزاد ماکو آذربایجان غربی طراحی تفصيلی محور گردشگري گجوت 11

 شهرداري کرج کرج حریم شهر کرجاضی شمالی تهيه طرح گردشگري ار 12

 گيالن انجام خدمات پ وهشی و مطالعات جامع بازاریابی گردشگري استان گيالن 13
اداره کل ميراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگري استان گيالن

14 
محيطی، منطقه نمونه گردشگري ملی زیستو  طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادي

 هكتار( 2400شهران )
 شرکت عمران شهران گيالن رستم آباد

15 
محيطی منطقه نمونه گردشگري سد شهيد طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادي و زیست
 (هكتار 300شاهچراغی )

 گذاري یكانشرکت سرمایه دامغان

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

 د()پارسه لن
 شرکت پارسه لند کرج
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18 
محيطی منطقه نمونه گردشگري سد پانزده زیستو  طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادي

 خرداد
 شرکت عقاب بختياري کویر دليجان

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

20 
محيطی منطقه نمونه گردشگري چشمه طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادي و زیست
 اعالء

 دماوند
فرهنگی گذاري ميراث شرکت سرمایه

 و گردشگري ایران

21 
المللی محيطی منطقه نمونه گردشگري بينستطرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادي وزی

 هكتار( 1600قلعه رودخان )
 شرکت مستحكم سازان شمال فومن

22 
المللی محيطی منطقه نمونه گردشگري بينطرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادي و زیست

 هكتار( 750ماملو )
 شرکت آهاب کار تهران

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

 هكتار( 900)
 شرکت تابان فردوس فيروزآباد فيروزآباد

24 
طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادي و زیست محيطی منطقه نمونه گردشگري آویشن 

 دماوند
 گذاري صاحبیسرمایهگروه  دماوند

25 
مونه گردشگري دشت تهيه طرح جامع، تفصيلی و طراحی مراحل اول و دوم منطقه ن

 بزرگ
 شرکت چهار مليتی شاله آریا ایذه

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

 گردشگري باغ تابان
 شرکت توسعه اندیشان همراه قزوین  قزوین

27 
ست محيطی منطقه نمونه اقتصادي و  ارزیابی اثرات زی –تهيه طرح جامع و ارزیابی مالی 

 گردشگري کوهسار
  شرکت طلوع سرزمين رویایی ساوجبالغ

28 
اقتصادي و ارزیابی اثرات زیست محيطی منطقه نمونه  –تهيه طرح جامع و ارزیابی مالی 

 گردشگري ویس القرن
 خصوصی روانسر

29 
اجرایی محوطه سازي منطقه نمونه  –مدیریت پروژه و تهيه طرح هاي تفصيلی 

 قزوین )اراضی روستاي رشتقون( -گردشگري باغ تابان
 شرکت توسعه اندیشان همراه قزوین قزوین

30 
 1600مدیریت طرح )عامليت چهارم( پروژه منطقه نمونه گردشگري قلعه رودخان )

 هكتار(
 سازان شمالشرکت مستحكم فومن 

 شرکت عمران شهران گيالن رستم آباد هكتار( 2400شهران )چهارم( پروژه منطقه نمونه گردشگري ملی مدیریت طرح )عامليت  31

32 
هاي تفصيلی، آماده سازي و اجرایی منطقه مدیریت طرح )عامليت چهارم( تهيه طرح

 نمونه گردشگري خلجستان قم
 قم

شرکت سرمایه گذاري و توسعه 
 گردشگري دشت بهشت لقا

mailto:info@shahrig.com
mailto:shahrigco@gmail.com


 
 سوابق و توان حرفه ایخالصه معرفی  

 
 

info@shahrig.com - shahrigco@gmail.com 
 Telfax: 021-22775661-22775287   26 

 شرکت مهندسی شهریگ

 

 

 

 

 

 نام پروژه ردیف گروه
محل انجام 

 پروژه
 اکارفرم

ت 
عا

طال
م

و 
ي

یز
ه ر

ام
رن

ب
 

ی
تای

س
رو

و 
ي 

ه ا
طق

من
 

1 

  
 تهران تدوین سند راهبردي توسعه جزایر جنوبی کشور

دبيرخانه شوراي عالی مناطق آزاد 
 و وی ه اقتصادي کشور

 استانداري ایالم ایالم مطالعات آمایش سرزمين استان ایالم  2

 ري خوزستاناستاندا خوزستان تدوین سند توسعه شهرستان اندیكا 3

 استانداري خوزستان خوزستان تدوین سند توسعه راهبردي )استرات یك( شهرستان اندیمشك 4

 شرکت اسكان ایران ملكشاهی ایالم طرح آبادانی و پيشرفت شهرستان ملكشاهی استان ایالم 5

 د دانشگاهی خوزستانسازمان جها خوزستان بررسی بستر هاي فرهنگی و اجتماعی هوشمندسازي شهري در اهواز 6

 خوزستان تدوین سند راهبردي توسعه اقتصادي و استغالزایی روستایی استان خوزستان 7
سازمان جهاد دانشگاهی استان 
خوزستان)سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزي استان خوزستان(

 انخوزست 1396 –روستاي استان خوزستان 282تدوین برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزایی  8

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

10 
روستاي منطقه مرکزي و جنوبی استان  186اقتصادي و اشتغالزایی تدوین برنامه توسعه 

 مرکزي
 اراك

سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
 استان مرکزي

 اراك روستاي منطقه شمالی استان مرکزي 139شتغالزایی تدوین برنامه توسعه اقتصادي و ا 11
سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

 استان مرکزي

12 
عدالت سرزمينی، زیر مجموعه برنامه ملی عدالت بنيان کردن  -منطقه ايطرح عدالت بين 

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

13 
)اقتصاد  کردن استان هاي کشورزیر مجموعه برنامه ملی ارتقاء توان ملیطرح رقابت پذیر 

 مقاومتی(
 وزارت کشور تهران

 اروميه هادي روستاهاي  شهرستان اروميهتهيه طرح  14
بنياد مسكن انقالب اسالمی 

 آذربایجان غربی

 رودسر تهيه طرح هادي وی ه روستاهاي استان گيالن 15
ی بنياد مسكن انقالب اسالم

 استان گيالن

 رامهرمز تهيه طرح هادي روستاهاي شهرستان رامهرمز 16
بنياد مسكن انقالب اسالمی 

 خوزستان

 دزفول تهيه طرح هادي روستاهاي شهرستان دزفول 17
بنياد مسكن انقالب اسالمی 

 خوزستان

 بوکان تهيه طرح هادي روستاهاي شهرستان بوکان 18
بنياد مسكن انقالب اسالمی 

 بایجان غربیآذر
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 نام پروژه ردیف گروه
محل انجام 

 پروژه
 کارفرما

ي
از

س
هر

ش
 

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

 ساختارهاي  اجرایی طرح
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی 
)سازمان مدیریت و برنامه خوزستان

 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 برنامه خوزستان
 ریزي استان خوزستان(

 جهرم ساختاري( منطقه وی ه اقتصادي جهرم – جامع )راهبردي  تهيه طرح 4
شرکت مدیریت منطقه وی ه اقتصادي 

 جهرم

 منطقه وی ه اقتصادي زاگرس اسالم آباد غرب ساختاري( منطقه وی ه اقتصادي زاگرس )اسالم آباد غرب( – تهيه طرح جامع )راهبردي  5

 استانداري ایالم ایالم منطقه وی ه اقتصادي مهراندي و جامع هاي راهبرمطالعات، برنامه ریزي و تهيه طرح 6

 کازرون ساختاري( منطقه وی ه اقتصادي کازرون – تهيه طرح جامع )راهبردي  7
شرکت شهرکهاي صنعتی استان 

 فارس

 شهرداري سلماس سلماس ساختاري( منطقه وی ه اقتصادي سلماس – تهيه طرح جامع )راهبردي  8

 موسسه آبادانی دیار سربداران سبزوار ساختاري( منطقه وی ه اقتصادي سبزوار – مع )راهبردي تهيه طرح جا 9

 بندرعباس خليج فارس سازيساختاري( منطقه وی ه اقتصادي کشتی – تهيه طرح جامع )راهبردي  10
شرکت مجتمع کشتی سازي و صنایع 

 فراساحل ایران

 فردوس فردوسطرح توجيهی ایجاد منطقه وی ه اقتصادي   11
شرکت مدیریت توسعه و عمران 

 فردوس

 سازمان منطقه وی ه اقتصادي دامغان دامغان منطقه وی ه اقتصادي دامغان( ساختاري  –تهيه طرح جامع )راهبردي  13

 شهرداري سلماس سلماس سلماساجرایی فاز اول احداث منطقه وی ه اقتصادي  -تهيه طرح تفصيلی 14

 موسسه آبادانی دیار سربداران سبزوار هكتار( 50)اجرایی فاز اول احداث منطقه وی ه اقتصادي سبزوار -لیتهيه طرح تفصي 15

 استانداري ایالم ایالم نقشه برداري و تهيه طرح تفصيلی منطقه وی ه اقتصادي مهران 16

 اداره کل راه و شهرسازي استان ایالم آبدانان آبدانانتهيه طرح تفصيلی شهر  17

 اهواز تهيه طرح تفصيلی وی ه محالت منبع آب و کوي کارون اهواز 18
راه و شهرسازي استان اداره کل 

 خوزستان
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 نام پروژه ردیف گروه
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 پروژه
 کارفرما

   
   

   
ي 
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 اهواز تاب آوري شهر اهوازتدوین برنامه جامع پنج ساله  19
سازمان جهاد دانشگاهی 

ان مدیریت و برنامه خوزستان)سازم
 ریزي استان خوزستان(

 خرمشهر تدوین برنامه جامع پنج ساله تاب آوري شهر خرمشهر 20
سازمان جهاد دانشگاهی 

خوزستان)سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزي استان خوزستان(

 سوسنگرد پنج ساله تاب آوري شهر سوسنگردتدوین برنامه جامع  21
سازمان جهاد دانشگاهی 

تان)سازمان مدیریت و برنامه خوزس
 ریزي استان خوزستان(

 آبادان تدوین برنامه جامع پنج ساله تاب آوري شهر آبادان 22

سازمان جهاد دانشگاهی 
خوزستان)سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزي استان خوزستان(

 استانداري خوزستان خوزستان توجيهی ایجاد و راه اندازي بندر خشك اندیمشكطرح  23

 جهرم طرح توجيهی ایجاد و راه اندازي بندر خشك جهرم 24
شرکت مدیریت منطقه وی ه اقتصادي 

 جهرم

 شهرداري سياهكل سياهكل عملياتی شهرداري سياهكل –ساله راهبردي  ه پنجتدوین برنام 25

 شهرداري اسالم اسالم عملياتی شهرداري اسالم -سند برنامه پنج ساله راهبرديتدوین  26

 شهرداري تنكابن تنكابن عملياتی شهرداري تنكابن -تدوین سند برنامه پنج ساله راهبردي 27

 همدان الدین اسدآباديانجام مطالعات، برنامه ریزي و تهيه طرح جامع دانشگاه سيد جمال 28
الدین اسدآبادي جمالدانشگاه سيد 

 همدان

29 
عات  برداشت شده و تطابق آن با اطال GIS Readyبرداشت ميدانی اطالعات امالك و  

 مستندات و پرونده ها
 شهرداري رشت رشت

 خرم آباد هكتاري محله ضامن آهو شهر خرم آباد 1.6امكان سنجی و تهيه طرح اراضی  30
اداره کل راه و شهرسازي استان 

 لرستان
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 نام پروژه ردیف گروه
محل انجام 

 پروژه
 کارفرما

ي
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ش
ی 
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 شهرداري قم قم مطالعه ، طراحی و مشاوره احداث باغ گياهشناسی شهر قم 1

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

 شهرداري رودسر رودسر خمينی شهر رودسر )حد فاصل امام خمينی تا ميدان طالقانی(طرح ساماندهی خيابان امام  3

 اهواز طراحی شهري منطقه گلستان جنوبی شهر اهوازمطالعات و  4
سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري 

 اهواز

 زیباسازي شهر تهرانسازمان  تهران تهران 10تهيه طرح ساماندهی و منظر شهري ميدان بریانك منطقه  5

6 
طرح توسعه، ساماندهی و طراحی مراحل اول و دوم ابنيه و محوطه پارك شهيد مصطفی 

 مينیخ
 تهران 8شهرداري منطقه  تهران

 تهران 13شهرداري منطقه  تهران طرح توجيهی احداث پارك شهيد دوران 7

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

 تهران 8شهرداري منطقه  تهران ك فدكسازي و طراحی مراحل اول و دوم پارطرح توسعه، باززنده 9

 تهران طرح جامع و تفصيلی تبليغات محيطی و محاطی محل دائمی نمایشگاه بين المللی تهران 10
المللی شرکت سهامی نمایشگاه بين 

 ج.ا.ایران

11 
 8طرح توسعه، ساماندهی و طراحی مراحل اول و دوم ابنيه و محوطه پارك نسترن منطقه 

 تهران
 تهران 8شهرداري منطقه  تهران

 شهرداري کرج کرج آوري شهر دانایی کرجطراحی پارك اکولوژیكی و علم و فن 12

 المللی باميكا اندیشه ماندگارگروه بين کرج پ وهشی پارك موزه دفاع مقدس استان البرز –امكان سنجی و مطالعات جامع طرح  مطالعاتی  13
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 اهواز طرح توانمندسازي و استقرار مرکز توسعه محله منبع آب و کوي کارون اهواز 1
اداره کل راه و شهرسازي استان 

 خوزستان

2 
بافت فرسوده و ناکارآمد بافت شهري و طراحی  تهيه سند بازآفرینی شهري و انجام مطالعات

 خيابان آیت اهلل وحيد بهبهانی شهر بهبهان
 شهرداري بهبهان بهبهان

3 
شناسایی و تهيه سند چارچوب برنامه ریزي محدوده ها و محالت نيازمند بازآفرینی شهر 

 آغاجاري و ارزیابی مالی و اقتصادي پروژه هاي منتخب
 ريشهرداري آغاجا آغاجاري

4 
بازآفرینی شهر شناسایی و تهيه سند چارچوب برنامه ریزي محدوده ها و محالت نيازمند 
 مسجد سليمان و ارزیابی مالی و اقتصادي پروژه هاي منتخب

 شهرداري مسجد سليمان مسجد سليمان

5 
شناسایی و تهيه سند چارچوب برنامه ریزي محدوده ها و محالت نيازمند بازآفرینی شهر 

 ان بهبه
 شهرداري بهبهان بهبهان

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

 آبادپيشگيري و کاهش آسيب هاي اجتماعی در محله هاي باغ ابریشم و حكمت 
 استانداري کرمانشاه کرمانشاه

7 
خص هاي توسعه اجتماعی و ایجاد دفاتر توسعه محلی اجتماع محور با موضوع بهبود شا

 و حصيرآباد پيشگيري و کاهش آسيب هاي اجتماعی در محالت سياحی
 استانداري خوزستان اهواز

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

 مریوان
 شرکت بازآفرینی شهري ایران مریوان

9 
هاي فرسوده ظور انجام مطالعات الزم و تهيه برنامه نوسازي بلوكانجام خدمات مشاوره به من

 شهرداري تهران 18در منطقه 
 شرکت نوسازان شهر تهران تهران

10 
هاي الزم براي تحقق نوسازي و ایجاد زمينهتأسيس دفتر نوسازي محله و مدیریت اجراي 

 شهرداري تهران 16طرح نوسازي محله جوادیه منطقه 
 نوسازي شهر تهران سازمان تهران

11 
تأسيس و راه اندازي دفتر خدمات نوسازي و توسعه محلی و... درمحله زاهد گيالنی،دهقان واقع 

 شهرداري تهران 13در منطقه 
 نوسازي شهر تهرانسازمان  تهران

 تهران  20آباد منطقه طرح منظر شهري و ایجاد دفتر محلی مشاور نوسازي محله حمزه 12
 -تهران
 يشهرر

 سازمان نوسازي شهر تهران

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران بررسی وضعيت سكونتگاههاي کارگري و حاشيه نشينی  13

 بهبهان بافت تاریخی شهر بهبهانمطالعه و مرمت حفاظت  14
اداره کل ميراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگري خوزستان
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1 
تهيه طرح توسعه مجموعه مذهبی، فرهنگی و تجاري آستان مطهر حضرت علی بن مهزیار 

 اهوازي
 اهواز

شهرسازي  استان اداره کل راه و 
 خوزستان

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

 رودخانالمللی قلعهبين
 شرکت مستحكم سازان شمال فومن

3 
 8هاي نسترن، بانوان، شقایق، و لشكر منطقه طراحی، تجهيز، مبلمان و طراحی داخلی کتابخانه
 تهران

 تهران 8شهرداري منطقه  تهران

 گذاري یكانشرکت سرمایه تهران آبادطراحی مجتمع مسكونی و تجاري فرون 4

 خصوصی لنگرود یی دهكده ساحلی چمخالهویال -طراحی مجتمع اقامتی 5

 شرکتهاي تعاونی مسكن مهر محلی سردشت طبقه 3بلوك  111مرحله دوم پروژه آپارتمانهاي مسكونی تعاونی هاي مسكن مهر به تعداد  6

7 
هاي اوراق مشارکت سازمان نوسازي شهر تجاري پيروزي )پروژه -طراحی مجتمع مسكونی

 تهران(
 ازي شهر تهرانسازمان نوس تهران

 خصوصی تهران تهران 16واحدي منطقه  14طراحی مجتمع مسكونی  8

 خصوصی تهران پاسدارانواحدي  10طراحی مجتمع مسكونی  9

10 
بلوك  -1هاي: طراحی مراحل اول و دوم پارکينگ هاي طبقاتی و واحدهاي تجاري در مكان

 مترمربع 92000مساحت  بلوك پشت مسجد الرسول )ص( به -2جنب بازار مظفري 
 شهرداري کرمان کرمان

 پاکدشت نرگستختخوابی قائم  128طراحی مراحل اول، دوم و سوم بيمارستان  11
هاي دراگ سازان کنسرسيوم شرکت

 داوین و برج شاهق

12 
الدین طراحی مراحل اول و دوم مجموعه آموزشی دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه سيد جمال

 اسدآبادي
 انهمد

الدین اسدآبادي دانشگاه سيد جمال
 همدان

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

 بدنی( دانشگاه بوعلی سينا
 دانشگاه بوعلی سينا همدان همدان

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

 استان تهران

 چابهارسازمان منطقه آزاد  کنارك طرح بهسازي و توسعه فرودگاه چابهار 15

 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
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 نام پروژه ردیف گروه
محل انجام 

 پروژه
 کارفرما

ت
س

زی
ط 

حي
م

 
ی

يع
طب

ع 
ناب

و م
 

1 
انجام مطالعات مكان یابی و ارزیابی اثرات زیست محيطی پروژه گندله سازي فوالد اخگر و 

 شرکت در جلسات دفاع طرح تا اخذ تایيدیه سازمان حفاظت محيط زیست
 ساینا ساویسشرکت فوالد اخگر  شادگان

2 
انجام طرح توجيهی محيط زیست توسعه محل دفن پسماند غيرقابل بازیافت شهرستان هاي 

 شاهين شهر،ميمه،خمينی شهر وبرخوار

شاهين شهرو 
ميمه،خمينی 
 شهر و برخوار

شرکت مدیریت پسماند شهرداري 
شاهين شهرو ميمه،خمينی شهر و 

 برخوار

3 
محيط زیستی محل دفن پسماند غيرقابل بازیافت شهرستان هاي تهيه گزارش ارزیابی اثرات 

 شاهين شهر،ميمه،خمينی شهر وبرخوار

شاهين شهرو 
ميمه،خمينی 
 شهر و برخوار

شرکت مدیریت پسماند شهرداري 
شاهين شهرو ميمه،خمينی شهر و 

 برخوار

 موسسه آبادانی دیار سربداران سبزوار انجام مطالعات اثرات زیست محيطی منطقه وی ه اقتصادي سبزوار 4

5 
( منطقه نمونه گردشگري EIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی)

 ملی شهران
 شرکت عمران شهران گيالن رستم آباد

6 
( منطقه نمونه گردشگري EIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی)

 شاهچراغیسد شهيد 
 گذاري یكانشرکت سرمایه دامغان

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

 قلعه رودخان
 سازان شمالشرکت مستحكم فومن

8 
( منطقه نمونه گردشگري EIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی)

 پانزده خردادسد 
 شرکت عقاب بختياري کویر دليجان

9 
( منطقه نمونه گردشگري EIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی)

 گرمدره
 شرکت پارسه لند کرج

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

 دریاچه اوان
 شرکت آتيه زیباکنار الموت

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

 سد تنگاب
 شرکت تابان فردوس فيروزآباد فيروزآباد

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

 آویشن دماوند
 آهاب کارشرکت  دماوند

 گذاري صاحبیگروه سرمایه دماوند آویشنارزیابی توان اکولوژیك منطقه نمونه گردشگري  13

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

 کوهسار
 شرکت طلوع سرزمين رویایی کوهسار

15 
( منطقه نمونه گردشگري EIAارزیابی اثرات زیست محيطی)انجام مطالعات محيط طبيعی و 

 باغ تابان
 توسعه اندیشان همراه قزوین شرکت  قزوین
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 نام پروژه ردیف گروه
محل انجام 

 پروژه
 کارفرما

ت
س

زی
ط 

حي
م

 
ع 

ناب
و م

ی
يع

طب
 

16 
 ( منطقه نمونه گردشگريEIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی)

 دشت بزرگ
 شرکت چهارمليتی شاله آریا ایذه

17 
 ( منطقه نمونه گردشگريEIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی)

 ویس القرن
 خصوصی روانسر

 سبزوار مطالعات مكان گزینی منطقه وی ه اقتصادي سبزوار با استفاده از مدل ارزیابی توان اکولوژیك 18
بانك، بيمه و فرصت هاي )بورس، 

 سرمایه گذاري کشور(

 نام پروژه ردیف گروه
محل انجام 

 پروژه
 کارفرما

س
ل،

وی
سي

ت
سا

سي
 تا

 و
زه

ا
 

 تهران 13شهرداري منطقه  تهران سرخه حصار طراحی مراحل اول و دوم شبكه مخابراتی پارك جنگلی 1

 تهران 13شهرداري منطقه  تهران حصارطراحی مراحل اول و دوم شبكه صوتی پارك جنگلی سرخه 2

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

 شرکت آهاب کار دماوند   دماوندهاي اجرایی کمربند جدید شهر مسيریابی و تهيه طرح 4

 شرکت آهاب کار دماوند  هكتار( 150آوري آبهاي سطحی شهرك مسكونی آویشن دماوند )سازي و جمعطرح آماده 5

mailto:info@shahrig.com
mailto:shahrigco@gmail.com


 
 سوابق و توان حرفه ایخالصه معرفی  

 
 

info@shahrig.com - shahrigco@gmail.com 
 Telfax: 021-22775661-22775287   34 

 شرکت مهندسی شهریگ

 

 

 گروه
 نام پروژه ردیف

محل انجام 

 پروژه
 کارفرما

ش
مای

 ه
ي

زار
رگ

ب
 

اه
شگ

مای
و ن

ها 
 

ي 
ها

ی
ص

ص
خ

ت
 

1 
گذاري المللی سرمایهمحتوایی سومين همایش و نمایشگاه بينمشاور علمی و 

 در حوزه ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري کشور
 تهران

سازمان ميراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگري 

 کشور

2 

بورس، بانك، بيمه و  مایشگاه بين المللیمشاور علمی و محتوایی همایش و ن
 کيش kish invex2015 کشورفرصت هاي سرمایه گذاري 

 سازمان منطقه آزاد کيش

)شرکت بهاران تدبير 
 کيش(

3 

بورس، بانك، بيمه و  مشاور علمی و محتوایی همایش و نمایشگاه بين المللی
 کيش kish invex2016 فرصت هاي سرمایه گذاري کشور

 نطقه آزاد کيشسازمان م

)شرکت بهاران تدبير 
 کيش(

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

 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 )در  تدوین شرح خدمات تهيه طرح جامع مناطق

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

 3 
اجراي مناطق نمونه  –يه طرح هاي تفصيلی دستورالعمل تهتدوین 

 گردشگري کشور

 4 
دستورالعمل و شرح خدمات تهيه طرح جامع شهرها و شهرستان هاي تدوین 

 گردشگري کشورنمونه 

 5 
-سنجی فنیها و راهنماي تهيه و تدوین مطالعات پيش امكانتدوین فرم

 (PFSگذاري کشور )هاي جاذب سرمایهاقتصادي طرح
 هرانت

گذاري و سازمان سرمایه
هاي اقتصادي و کمك

 6  فنی ایران
اقتصادي -فنی سنجیها و راهنماي تهيه و تدوین مطالعات امكانتهيه فرم

 (FS)گذاري کشور هاي جاذب سرمایهطرح

 

عملياتی توسعه -ساختاري -تدوین برنامه راهبرديتهيه شرح خدمات تيپ 

ر ارتقاء عملكرد بازارگردشگري استان و توسعه ی )با تاکيد بگردشگري استان

 تهران کسب و کار(
سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزي استان خوزستان

 شرح خدمات تيپ تدوین طرح هاي جامع تاب آوري شهريتهيه  

 
ساختاري(مناطق وی ه  -تدوین طرح جامع )راهبردي تهيه شرح خدمات تيپ

 اقتصادي 
 تهران 

عالی مناطق دبيرخانه شوراي 

صنعتی و وی ه  -آزاد تجاري

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

 (. در مسير توسعه، برنامه پيشنهادي براي مدیریت و راهبري شهرداري رشت، انتشارات دریچه نو1392شفيعی نسب، سيدرضا.) ❖

 1395ي پروژه هاي تملك دارایی هاي سرمایه اي به بخش غير دولتی، انتشارات پدیدار اندیشه، پایيز راهنما و فرایندهاي واگذار ❖

 1395فرصتهاي سرمایه گذاري و توسعه پایدار سواحل مكران، انتشارات پدیدار اندیشه، بهمن  ❖

 (. تامين مالی زیرساخت )ابزارها و مشوق ها( ، انتشارات زاگرو1397حيات نيا، علی .) ❖

 (. پول ، ارز و بانكداري، شرکت چاپ و نشر بازرگانی1391ت نيا، علی . )حيا ❖

 رمایه گذاري خارجی و وضعيت آن در استان ایالم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی(. س1391حيات نيا، علی. ) ❖

 اب(. برنامه ریزي اکو شهرها. تهران: نشر انتخ1396موغلی،مرضيه؛ محيط سكه روانی، اصغر؛ لطفی، سيدهادي. ) ❖

هاي کم درآمد شهري. تهران:  (. برنامه ریزي مسكن براي گروه1397رئيسی، محمد کریم؛ محيط سكه روانی، اصغر؛ بازوند، سجاد. ) ❖

 نشر انتخاب

(. بهره گيري از برنامه ریزي محيطی جهت رسيدن به شهرهاي زیست پذیر. تهران. 1392بهمند،داداله؛ محيط سكه روانی، اصغر. ) ❖

 نشر آرنا

 انتخاب(. شهرهاي تاب آور اقليمی. تهران. نشر 1396، مرضيه؛ محيط سكه روانی، اصغر؛ حسينی امينی؛ حسن. )موغلی ❖

 (. شهر سالم درگذر شهرنشينی معاصر. تهران. نشر آرنا1392فتح بقالی، عاطفه؛ محيط سكه روانی، اصغر.) ❖

ي بزرگ گامی به سوي تعادل منطقه اي. تهران. نشر (. شهر کوچك ، ایده ها1396محيط سكه روانی، اصغر؛ لطفی، سيد هادي. ) ❖

 انتخاب

هسته هاي تاریخی شهر جهت رسيدن به توسعه پایدار شهري. ) ترجمه اصغر محيط  (. سرمایه گذاري در2012( ليچاردي، گيدو. ❖

 سكه روانی، مرضيه موغلی(. تهران. نشر انتخاب

 

تا کنون، موفق به  1389و وی ه اقتصادي کشور از سال شرکت مهندسی شهریگ در خصوص مناطق آزاد تجاري، صنعتی 
 جلد کتاب با عناوین ذیل گردیده است: 10چاپ 

 منطقه وی ه اقتصادي سرخس -6    منطقه آزاد انزلی -1

 منطقه وی ه اقتصادي سلفچگان -7    منطقه آزاد قشم -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 -10چابهار                                          منطقه آزاد  -5
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 آدرس دفتر مرکزي شرکت مهندسی شهریگ: -12

 -انتهاي گيالن شرقی -بوستان دوم )اخوان( -انخيابان پاسدار-تهران مرکزي شرکت:آدرس دفتر 

 6واحد  -2طبقه  -4پالك  -مجتمع رؤیاي آبی -2کوچه نگار 

  1665713413کد پستی:  

 021 -22775661-22775287 -22328194 -22313511 تلفكس:

 نسب )مدیرعامل(سيد رضا شفيعی  09121059388  نام شخص مستقيم براي تماس:

 ندگی رسمی شرکت مهندسی شهریگ:آدرس دفاتر نمای -13

 نرسيده به ميدان صيقالن-بعد از مسجد سوخته تكيه -خيابان مطهري – رشت  گيالن: شعبه ثبتی- 

  418363338کدپستی:  – طبقه دوم  -جنب بانك شهر

 مدیر دفتر نمایندگی: آقاي دکتر ابوالقاسم نادم نالكياشري     09111323692شماره تماس:          

 105نبش کوچه  -پایين تر از پمپ بنزین -بلوار آل آقا -بهمن 22 -کرمانشاه کرمانشاه: ه ثبتیشعب- 

 .  6714699965کدپستی:  -طبقه اول -1پالك

 مدیر دفتر نمایندگی : آقاي مهندس اميري       09181333944 -  083038258308شماره تماس:          

 14خيابان  -متري شهيد ممبينی 20خيابان  -شهرداري )منبع آب( 3فاز-اهواز خوزستان: شعبه ثبتی- 

مدیر دفتر نمایندگی: آقاي مهندس    09163233303شماره تماس:   .1واحد – اول طبقه  –  19پالك

 ابراهيم رمضانی  
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