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 :در یک نگاهشهریگ 

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

 شهر تهران به ثبت رسيده است.  

 هاي شهر تهران عبارتست از:موضوع فعاليت شركت بر اساس اساسنامه ثبت شده در اداره ثبت شركت

ريزي، مشاوره، طرح، نظارت، اجراء مديريت، آموزش، پژوهش، نگهداري صي، فني و مهندسي مشتمل بر برنامهانجام خدمات تخص"

   "مختلف فني، تخصصي و مهندسي  و سرمايه گذاري در حوزه هاي

ان دفتر مركزي شركت در شهر تهران مستقر بوده و در استان هاي گيالن، خوزستان و كرمانشاه داراي شعبه ثبتی و در است

 هاي كردستان و هرمزگان داراي دفتر محلی )غير ثبتی( می باشد.

 ، داراي  سازمان برنامه و بودجه کشور  اين شركت بر اساس آخرين قوانين و مقررات تشخيص صالحيت مشاوران از سوي

 باشد:هاي ذيل میدر تخصص انجام خدمات مشاورهصالحيت  گواهينامهبندي و رتبه

 ات اقتصادي پايه يک در تخصص خدم  -1

 )پايه يک(  در تخصص شهرسازي يکپايه  -2

 )پايه يک( ريزي فضايي در تخصص مطالعات جغرافیايي و برنامه  يکپايه  -3

 پايه سه در تخصص ساختمان هاي آموزشي، ورزشي، بهداشتي و درماني  -4

 رسمي هاي غیرهاي فرسوده و سکونتگاهسازي بافت پايه سه در تخصص ساماندهي و توانمند -5

 در تخصص محیط زيست پايه سه  -6

نام شركت:شركت مهندسی شهريگ      /http://sajar.mporg.irقابل مشاهده در سايت رسمی سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به آدرس:  )

 (10103559476شناسه ملی: 

هاي مغفول مانده خدمات مشاوره تخصصی و مهندسی در   عمده فعاليت شركت مهندسی شهريگ بر مبناي تمركز بر حوزه

كشور شکل گرفته و تمركز شركت بر فعاليت هاي بين رشته اي و ارائه برنامه هاي نوين در حوزه توسعه پايدار بر مبناي 

 تخصص هاي چندگانه و بين رشته اي می باشد.
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ت مهندسی شهريگ تنها شركت ايران است كه داراي شايان ذكر است، با توجه به ماهيت فعاليت بين رشته اي شركت، شرك 

 گواهينامه صالحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور در برخی از تخصص ها به صورت توامان می باشد. ازجمله:

شركت مهندسی شهريگ تنها شركت مشاور در ايران می باشد كه داراي صالحيت در تخصص هاي »خدمات اقتصادي« و 

ک در هر دو تخصص( به صورت توامان می باشد. اين تخصص ها مرتبط با فعاليت در حوزه »اقتصاد »شهرسازي« )پايه ي

 شهري« می باشد.

شركت مهندسی شهريگ تنها شركت مشاور در ايران می باشد كه داراي صالحيت در تخصص هاي »خدمات اقتصادي« و 

خصص( به صورت توامان می باشد. اين تخصص ها مرتبط »مطالعات جغرافيايی و برنامه ريزي فضايی« )پايه يک در هر دو ت

 با فعاليت در حوزه »اقتصاد منطقه اي«، »اقتصاد گردشگري« و »آمايش اقتصادي« می باشد.

گذاري ايران )به نشاني  هاي سرمايه، مديريت پايگاه ملي و فرصت1394تا  1390اين مشاور بین سالهاي 

www.iio.ir داشته است( را بر عهده . 

هاي اقتصادي و فنی ايران بوده و مديريت پايگاه، به عنوان مشاور گذاري و كمکپايگاه مذكور، پايگاه رسمی سازمان سرمايه

هاي گذاري در كشور، با همکاري سازمانهاي سرمايهها و شناسايی فرصتارشد سازمان، مسئوليت تدوين ضوابط و دستورالعمل

ها و گذاران خارجی و شركت در همايشها و وزارتخانه ها و سازمان ها و مذاكره با سرمايهامور اقتصادي و دارايی استان

 گذاري خارجی را بر عهده دارد.المللی، جهت جذب سرمايهنمايشگاههاي بين

ها و  گذاري كشور، كنترل پروژهسرمايه هايها و فرصتمسئوليت اين مشاور در اين زمينه، شناسايی و استانداردسازي طرح

هاي نهايی و تأييد ها و ارائه فرصتها و ساير نهادها و دستگاهها، وزارتخانهها، سازمانهاي معرفی شده از سوي استانفرصت

 باشد.گذاري خارجی میشده در پايگاه ملی به منظور جذب سرمايه
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 باشد:به شرح ذيل می ISOاستاندارد  هاهمچنين شركت مهندسی شهريگ داراي گواهينامه

 اياالت متحده آمريکا  IASازشرکت گواهي دهنده  ISO 9001:2015گواهینامه سیستم مديريت کیفیت  ✓

 اياالت متحده آمريکا IASازشرکت گواهي دهنده  ISO14001:2015گواهینامه سیستم مديريت زيست محیطي ✓

اياالت متحده   IASازشرکت گواهي دهنده  ISO 45001:2018گواهینامه سیستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي  ✓

 آمريکا

  TQS CERT ECO( از شرکت گواهي دهنده IMSگواهینامه سیستم مديريت يکپارچه )  ✓

 TQSCERT ECO( از شرکت گواهي دهنده HSE-MSگواهینامه سیستم مديريت بهداشت،ايمني و زيست محیطي )  ✓

 

 نفر و به شرح ذيل می باشد: 64سی شهريگ برابر بت شاغل در شركت مهندثاكل كاركنان 

 نفر 64تعداد کل کارکنان  ثابت شرکت:  •

 نفر 4تعداد کارکنان با مدرک دکتري:  •

 نفر 49تعداد کارکنان با مدرک کارشناسي ارشد:  •

 نفر 10تعداد کارکنان با مدرک کارشناسي:  •

 نفر 1تعداد کارکنان با مدرک ديپلم:  •

يگ به منظور انجام پروژه هاي در دست انجام از همکاري و مشاوره اساتيد محترم دانشگاهی همچنين، شركت مهندسی شهر

داراي تفاهم نامه هاي متعدد همکاري با دانشگاه ها و مراكز علمی، پژوهشی و حرفه   و نيز  به صورت پاره وقت بهره می گيرد

 مربوطه می باشد.داخلی و بين المللی در حوزه هاي تخصصی و حرفه اي  معتبر اي

 از اهم حوزه هاي فعاليتی شركت تاكنون می توان به موارد ذيل اشاره كرد:

 مطالعات و خدمات اقتصادي و سرمايه گذاري  •

 )سازماني، استاني و شهري( تهیه بسته هاي فرصت سرمايه گذاري •

 )ملي، منطقه اي، شهري و ...(  گردشگري و تهیه طرح هاي برنامه ريزي ،مطالعات •

 هیه طرح هاي بازآفريني شهري و ساماندهي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و سکونتگاه هاي غیر رسميت •

 تهیه طرح هاي هوشمندسازي شهري •

 ارتقاء تاب آوري شهري و روستاييتدوين برنامه هاي  •

 طراحي پارک ها و فضاهاي سبز •

 تهیه طرح هاي مقدماتي و اجرايي ساختمان ها و فضاهاي شهري •

 طرح هاي جامع و تفصیلي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصاديتهیه  •
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از وزارت فرهنگ و  "اختصاصی شهريگ -نشريه علمی"موفق به اخذ پروانه انتشار  1397شركت مهندسی شهريگ درسال 

نقد و . گرديده عرض 1398ارشاد اسالمی گرديد. اين نشريه به صورت دو فصلنامه منتشر گرديده و اولين شماره آن در سال 

گردشگري،  به روزترين موضوعات علمی و تخصصی در حوزه هاي برنامه ريزي و توسعه شهري و روستايی، بررسی علمی

همچنين شركت آخرين  معماري، اقتصاد و سرمايه گذاري ، بازآفرينی شهري و ...، محتواي اين نشريه را تشکيل می دهند.

نجام شده را در قالب اين نشريه در اختيار متخصصان، مديران، دانشگاهيان و عموم دستاوردهاي علمی خود در پروژه هاي ا

 عالقمندان قرار می دهد.

 می باشد.پارک علم و فن آوري خوزستان شايان ذكر است، شايان ذكر است، شركت مهندسی شهريگ عضو 

سازمان وزارت راه و شهرسازي، ش و جوانان، توان به: وزارت كشور، وزارت ورزاز اهم كارفرماهاي اين مشاور تاكنون می

هاي اقتصادي و فنی ايران، شوراي عالی مناطق آزاد و گذاري و كمکشهرداري ها و دهياري هاي كشور، سازمان سرمايه

فرودگاهها و ناوبري هوايی  مادر تخصصی ، شركتاث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگريمير وزارتويژه اقتصادي كشور، 

هر تهران، شهرداري تهران )سازمان نوسازي شهر تهران، سازمان زيباسازي شكت راه آهن جمهوري اسالمی ايران،  ايران، شر

، البرز، گيالنهاي خوزستان، استانداري، هاي مناطق تهران(يزي شهر تهران و برخی از شهرداريرمركز مطالعات و برنامه

 و راه و شهرسازي و اموراقتصادي ودارايی  هنگی، صنايع دستی و گردشگريادارات كل ميراث فر، كهگيلويه و بوير احمد،  ايالم

تنکابن، رودسر،  شهركرد، رشت، كرمان، كرج، ياسوج، شيراز، قائم شهر،اهواز، مشهد، هاي ها، شهرداريبسياري از استان

سازمان مناطق آزاد ي، سياهکل، اسالم، سلماس، بوكان، سازمان بازنشستگی كشوري، شركت مادر تخصصی بازآفرينی شهر

كيش، چابهار، اروند، قشم، انزلی، ارس، ماكو، سازمان مناطق ويژه اقتصادي انرژي پارس )عسلويه(، سرخس، سلفچگان و 

هاي و بسياري ديگر از سازمان ، سبزوار، كازرون، دامغان، جهرم، اسالم آباد غرب، مهرانصنايع فلزي و معدنی خليج فارس

 وصی اشاره كرد.  هاي خصدولتی و شركت
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 :شهريگ وجه تسمیه

از پسوندهاي رايج در زبان فارسی پهلوي و نشان دهنده نسبت و انتساب بوده است. از اين  "يک"يا  "يگ"پسوند  •

 باشد.می "منسوب يا منتسب به شهر"به معناي  شهريگرو، 

بوده و او را از ميان طبقه دهقانان اختيار  شهريگ ]َش[، شهريک، كسی بوده كه شهري در زير فرماندهی او" •

نمودند. حاک شهر، يکی از اصناف حکام اياالت در دوره ساسانی، رجوع به ترجمه فارسی ايران در زمان ساسانيان می

 "نامه دهخدا()لغت "و تاريخ حقوق آبادي و شهربان و شهرگ شود. 161،  183، 86، 87صفحات 

 شد:ار بخش يا »كوست« و بر اساس چهار جهت جغرافيايی تقسيم میايران در دوره ساسانی به چه" •

كند( شامل خراسان، خوارزم، بخارا، سغد، گرگان، سيستان و خورآسان يا خورآيان )جايی كه خورشيد طلوع می ✓

 بلوچستان و واليات شرقی كشور.

 ديگر واليات غربی كشور.رود( شامل عراق، كرمانشاه، كردستان و خوربران )جايی كه خورشيد به آنجا می ✓

 باختر )به معناي شمال( شامل آذربايجان و ارمنستان، گرجستان و قفقاز و تپورستان )مازندران( و دماوند. ✓

نيمروز )جنوب( شامل خوزستان، پارس، كرمان، سکستان و سند كه رياست هر يک از آنها با يک مرزبان يا  ✓

گفتند. اياالت به مناطقی تقسيم شده و هر قسمت يک ن میساتراپ )حاكم و استاندار( بود. مرزبان را سور

ناميدند. هاي كوچک استان را شهر، و حاكم نشين آن را شهرستان میشد. هر يک از بخشاستان خوانده می

 ."شدحکومت شهر با »شهريگ« بود كه از ميان دهقانان برگزيده می

 

 

 

 
    .لغت نامه دهخدا 

  192-191، صص  1384و منطقه در ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران، شيعه، اسماعيل، با شهر . 

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

