
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 )با مسئولیت محدود( مهندسین مشاور پارس آرته پردازمشخصات شرکت 

در رسته ، با همکاري با دفتر معماري مهندس مهرداد ایروانیان 1381خود را در سال  حرفه اي تیشرکت، فعال يسته مرکزه
دفتر  پروژه هاي مختلف در سطح شهرستان شیراز با همکاري در سال 5طی مدت زمان  متمرکز خود را تیساختمان آغاز کرد و فعال

، با همکاري در گروه طراحی در دفتر معماري 84-83این روند طی سال هاي  معماري مذکور و همچنین به صورت مجزا ادامه داد.
با همکاري با معاونت مهندسی نیروي انتظامی استان فارس  87ار به – 86دکتر محمد علی آبادي و همچنین طی بازه زمانی پائیز 

مهندسین مشاور شرکت  ادامه فعالیت هاي حرفه اي مذکور طی سازماندهی مجزا در غالب 1386در سال  تاًینها .گردید همراه

 ادامه یافت.  22662 ثبت تحت شماره پارس آرته پرداز



 
 
 

، تا به امروز 81طی سال هاي  شده شرح خدمات مشاوره ارائهدر رسته ساختمان و یی اجرا ها ي اتیپروژه ها و عمل همکاري در سوابق
 به تفضیل معرفی می گردد؛

 
 

 مهرداد ایروانیانطی همکاري با دفتر معماري  فعالیت ها

 
 82مهر  - 82فعالیت به عنوان مسئول کارگاه، مرداد : 6منزل مسکونی شماره  •

 83شهریور  – 83، اردیبهشت شرکت فوالد گذرمشارکت در طراحی ها در دفتر  •

 83، نیمه دوم سال منطقه جبل الدراك شیرازهمکاري به عنوان ناظر بر کلیه عملیات ساختمانی جاري در  •

 84آذر  - 84فعالیت به عنوان ناظر مقیم، اردیبهشت پارك اندیشه صدرا:  •
• Supervision on construction of Andisheh Park, May 2005-Dec 2005 

 85اردیبهشت  - 84فعالیت به عنوان سرپرست گروه نظارت مقیم، دي مجتمع مسکونی کوثر:  •
• Supervision on construction of Kosar Housing Complex, Jan 2006-May 2006 

 86تیر  – 85فعالیت به عنوان سرپرست گروه نظارت مقیم، دي طلوع:  هاي مسکونی برج •
• Supervision on construction of Toloo Residential Tower, Jan 2007-July 2007 

 

 محمد علی آبادي ر گروه طراحی در دفتر معماريطی همکاري د فعالیت ها

 
 83مشارکت در طراحی، پائیز مجتمع مسکونی فرهنگ شهر:  •

• Participated in designing Farhangshahr Housing Complex, Fall 2004 

 83مشارکت در طراحی، پائیز  پارك پارسی مرودشت (پارك ملت): •
• Participated in designing Marvdasht Pars Park (Melat Park), Fall 2004 

 83مشارکت در طراحی، پائیز باغ شهداي گمنام مرودشت:  •
• Participated in designing Marvdasht Unknown Martyrs Park, Fall 2004 

 83مشارکت در طراحی، پائیز طراحی خدمات پشتیبانی بازار نو (منطقه موردستان):  •
• Participated in designing Moordestan Region (Bazar e No Shiraz), Fall 2004 

 83مشارکت در طراحی، زمستان  ساختمان مرکزي جمعیت حالل احمر استان فارس: •
• Participated in designing Helal e Ahmar Central Bldg. , Winter 2005 

 83مشارکت در طراحی، زمستان  توریستی داوس:-مجتمع فرهنگی •
• Participated in designing Davoos Cultural-Tourist complex, Winter 2005 

 83مشارکت در طراحی، زمستان  ورزشی کوهگشت صدرا:-مجموعه تفریحی •
• Participated in designing Sadra Koohgasht athletic-recreational complex, Winter 2005 

 84مشارکت در طراحی، تابستان  ورزشی مانوش صدرا:-تفریحی-دهکده اقامتی •
• Participated in designing Manoosh athletic-recreational complex, Summer 2005 

 
 



 
 
 
 

 فعالیت هاي مجزا

 
 83بین المللی کامپیوتر و انفورماتیک شیراز، آذر در نمایشگاه  Maxxonetطراحی و اجراي غرفه شرکت  •

• Designing the Pavilion of Maxxonet Co. at 2004 Shiraz Computer Exhibition (International Exhibition, Shiraz, IRAN), Dec 2004 

 83بهمن ، طراحی پایانه مسافربري جنوب شیراز •
• Designing and developing technical designs of “Shiraz Bus Terminal” , Winter 2005 

 84، بهمن انسانشناسی شیراز پژوهشکدهطراحی  •
• Designing Shiraz Anthropological Research Center, Winter 2006 

 86، خرداد طراحی برج مسکونی دالکی •
• Designing and developing Primary designs of Dalaki Residential Tower, June 2007 

 

 فعالیت ها طی همکاري با معاونت مهندسی نیروي انتظامی استان فارس

 
 87فروردین  - 86فعالیت به عنوان ناظر مقیم، آذر توسعه ستاد فرماندهی نیروي انتظامی استان فارس:  •

• Supervision on construction of Fars Police Department Command Office, Dec 2007-April 2008 

 86حضرتی کازرون، زمستان -مصیري نورآباد-دهرم فراشبند-پاسگاه هاي دارنگون شیراز محوطهطراحی  •
• Designing Landscapes of Darengoon-Dehram-Masiri-Hazrati Police Departments, Dec 2008-March 2009 

 

 سوابق خدمات مشاوره تحت عنوان شرکت مهندسین مشاور پارس آرته پرداز

 
 1387اردیبهشت (خانه نوري)،   1طراحی خانه شماره  •

• Designing House No.1 (Noori House), May 2008 

 1387خرداد (خانه حاتمی)،  2طراحی خانه شماره  •
• Designing House No.2 (Hatami House), June 2008 

 1387خرداد طراحی نماي آپارتمان مسکونی دالور،  •
• Designing the façade of Delavar residential Bldg., June 2008 

 1387خرداد طراحی نماي آپارتمان مسکونی فسحتی،  •
• Designing the façade of Foshati residential Bldg., June 2008 

 1387اسفند (خانه آل یاسین)،  3طراحی خانه شماره  •
• Designing House No.3 (Aliasin House), March 2009 

 1388فروردین طراحی ساختمان اداري مدیریت برق ارسنجان،  •
• Designing Arsenjaan Electrical Distribution Co. Bldg., April 2009 

 1388خرداد  – 1387اسفند نمایشگاه بین المللی فارس، نمایشگاهی -اجتماعاتطراحی ساختمان سالن دو منظوره  •
• Designing Fars International Exhibition Auditorium, March 2009-June 2009 



 
 
 

 1388تیر مدیریت برق داریون،  اداري طراحی ساختمان •
• Designing Darioon Electrical Distribution Co. Bldg., July 2009 

 1388مرداد مدیریت برق کامفیروز،  اداري طراحی ساختمان •
• Designing Kamfirooz Electrical Distribution Co. Bldg., August 2009 

 1388مرداد آل یاسین،  مجتمع مسکونیطراحی  •
• Designing Aliasin Residential Bldg., August 2009 

 1388شهریور مدیریت برق سیدان،  اداري طراحی ساختمان •
• Designing Seidan Electrical Distribution Co. Bldg., Sept 2009 

 1388شهریور مدیریت برق درودزن،  اداري طراحی ساختمان •
• Designing Doroodzan Electrical Distribution Co. Bldg., Sept 2009 

 1388آبان نمایشگاه بین المللی فارس،  )مترمربعی 6000 حافظ (سالن  طراحی ورودي سالن •
• Designing the Entrance of the Hafez Hall (Fars International Exhibition), Nov 2009 

 1389مرداد  – 1388دي ساختمان اداري مدیریت برق ارسنجان،  ساخت اجرایینظارت بر عملیات  •
• Supervision on construction of Arsenjaan Electrical Distribution Co. Bldg., Jan 2010-August 2010 

 1389مرداد  – 1388دي داریون،  اجرایی ساخت ساختمان اداري مدیریت برقنظارت بر عملیات  •
• Supervision on construction of Darioon Electrical Distribution Co. Bldg., Jan 2010-August 2010 

 1389مرداد  – 1388دي کامفیروز،  اجرایی ساخت ساختمان اداري مدیریت برقنظارت بر عملیات  •
• Supervision on construction of Kamfirooz Electrical Distribution Co. Bldg., Jan 2010-August 2010 

 1389مرداد  – 1388دي درودزن،  اجرایی ساخت ساختمان اداري مدیریت برقنظارت بر عملیات  •
• Supervision on construction of Doroodzan Electrical Distribution Co. Bldg., Jan 2010-August 2010 

 1389مرداد  – 1388دي کوار،  اجرایی ساخت ساختمان اداري مدیریت برقنظارت بر عملیات  •
• Supervision on construction of Kavar Electrical Distribution Co. Bldg., Jan 2010-August 2010 

 1389اردیبهشت  – 1388دي صدرا،  اجرایی ساخت ساختمان اداري مدیریت برقنظارت بر عملیات  •
• Supervision on construction of Sadra Electrical Distribution Co. Bldg., Jan 2010-May 2010 

 1389مرداد  – 1388دي امور سه شیراز،  اجرایی ساخت ساختمان اداري مدیریت برقنظارت بر عملیات  •
• Supervision on construction of Shiraz Electrical Distribution Co. Bldg. (Branch 3), Jan 2010-August 2010 

 1389تیر مهمانسراي مدیریت برق مرودشت،  –طراحی مجموعه فرهنگسرا  •
• Designing Marvdasht Electrical Distribution Co. Inn-Cultural Center Bldg., July 2010 

 1389مرداد طراحی مجموعه ورزشی و ساماندهی بخش اداري مدیریت برق مرودشت،  •
• Designing Marvdasht Electrical Distribution Co. Athletic Complex, August 2010 

 1389مهر طراحی طرح توسعه ساختمان مدیریت نمایشگاه بین المللی فارس،  •
• Designing Fars International Exhibition Office Bldg., Oct 2010 

 1389آذر طراحی ساختمان نمایندگی شرکت ایران خودرو فراشبند،  •
• Designing Farrashband IKCO Bldg., Dec 2010 

 



 
 
 
 1389دي ، (دبنهامز) نماي ساختمان تجاري نوریه طراحی •

• Designing the facade of Noorieh Bldg. (DEBENHAMS), Jan 2011-Oct 2011 

 1390 اردیبهشت، مسکونی دارابیطراحی ساختمان  •
• Designing Darabi Residential Bldg., May 2011 

 1390شهریور ، SAMSUNG شرکت طراحی ساختمان نمایشگاه مرکزي •
• Designing Shiraz Central SAMSUNG Bldg., Sept 2011 

 1390مهر مسکونی طالبی، -طراحی ساختمان تجاري •

• Designing Talebi Commercial-Residential Bldg., Oct 2011 

 1390مهر -1389دي عملیات اجرایی احداث ساختمان تجاري نوریه،  نظارت بر •

• Supervision on construction of Noorieh Bldg (DEBENHAMS), P.A.P. Consulting Engineers, Jan. 2011-Oct. 2011 

 1390اسفند طراحی ساختمان مسکونی حسینی،  •
• Designing Hosseini Residential Bldg., March 2012 

 1391اردیبهشت ، 2دفتر مشاوران مسکن غرب  داخلیطراحی  •
• Interior designing of Gharb Real Estate II Office, May 2012-August 2012 

 1391 تیرطراحی آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر صدر ارحامی،  •
• Designing & Managing construction of Dr. Sadr Arhami pathobiology Lab Bldg., July 2012 

 1391مرداد -1391اردیبهشت ، 2مدیریت عملیات اجرایی احداث دفتر مشاوران مسکن غرب  •
• Managing construction of Gharb Real Estate II Office, P.A.P. Consulting Engineers, May 2012-Aug. 2012 

 1391دي )، هیقائم یی شریفی (شهررایپذ تاالر تیریمد ساختمان یطراح •
• Designing Sharifi’s Ceremony Hall Office (Ghaemieh City), Jan 2013 

 1392فروردین طراحی ساختمان مسکونی حسین پور،  •
• Designing Hossein Pour Residential Bldg., April 2013 

 1392اردیبهشت -1391تیر مدیریت عملیات اجرایی احداث آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر صدر ارحامی،  •
• Managing construction of Dr. Sadr Arhami Phatobiology Lab Bldg, P.A.P.C.E., July 2012-May 2013 

 1392 بهمن، طراحی گره شهري مرکزي جزیره کیش •
• Designing Kish City Center, Feb. 2014 

 1392اسفند ، نوريطراحی ساختمان مسکونی  •
• Designing Noori Residential Bldg., March 2014 

 1393 فروردین، مسکونی مسلمی واحد آپاتمانداخلی طراحی  •
• Interior Designing Moslemi Apartment unit, April 2014 

 1393اردیبهشت ، مجتمع خلیج فارس 4104واحد تجاري  ساخت و مدیریت عملیات اجرایی  طراحی •
• Designing 4104 Commercial Unit, Persian Gulf Mall, May 2014 

 1393اردیبهشت  شیراز،غرفه شرکت گیوا (دژینه درب) در نمایشگاه بین المللی ساختمان طراحی  •
• Designing the Pavilion of Giva Co. (Dejineh Door) at Shiraz Construction Exhibition, May 2014 

 1393 تیر، ایتالیا-طراحی ساختمان انجمن دوستی ایران •
• Designing Iran-Italy Friendship Association Bldg., July 2014 



 

 

 1393تیر ، صنایعیظریف طراحی ساختمان مسکونی  •
• Designing Zarifsanaiey Residential Bldg., July 2014 

 1393 آبان، شایستهطراحی ساختمان مسکونی  •
• Designing Shayesteh Residential Bldg., November 2014 

 1393 دي، آداشاطراحی ساختمان مسکونی  •
• Designing Adasha Residential Bldg., January 2015 

 1393دي ، تفریحی مهاجر-مجتمع اقامتیطراحی  •
• Designing Mohajer Touristic Residential Complex, January 2015  

 1393بهمن ، خوابگاه دانشجویی دانشگاه کیش مجتمعطراحی  •
• Designing Kish Island Dormitory Complex, February 2015  

 1394اردیبهشت ل مسکونی سالمتیان، طراحی منز •
• Designing Salamatian House, April 2015  

 1394اردیبهشت ، برنامه ریزي فیزیکی برج مسکونی فرزانگان-امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی-انجام مطالعات پایه •
• Preparing the feasibility studies of  Farzanegan Residential Tower, May 2015 

 1394آذر ، ساختمان مسکونی شایستهداخلی طراحی  •
• Interior Designing Shayesteh Residential Bldg., December 2015 

 1394دي -1393فروردین مدیریت عملیات اجرایی احداث واحد آپارتمان مسکونی مسلمی،  •
• Managing construction of Moslemi Apartment Unit, P.A.P.C.E., Apr. 2014-Jan. 2016 

 1394بهمن ، ظریف صنایعیساختمان مسکونی داخلی طراحی  •
• Interior Designing Zarifsanaiey Residential Bldg., February 2016 

 1394بهمن  - 1391اردیبهشت مدیریت عملیات اجرایی ساخت ساختمان مسکونی حسینی،  •
• Managing construction of Hosseini Residential Bldg. ,May 2012-August 2014 

 1394بهمن ، مرادي ساختمان مسکونی طراحی •
• Designing Moradi Residential Bldg., February 2016 

 1394 اسفند، عالقه بند مسکونی طراحی ساختمان •
• Designing Alagheband Residential  Bldg., March 2016 

 1395 تیر، ویالي مسکونی صحرائیانطراحی  •
• Designing Sahraeian Villa, July 2016  

 1395آذر  ،فرزانگان مسکونی برجطراحی  •
• Designing Farzanegan Residential Tower, December 2016 

 1397اسفند -1394مرداد  سالمتیان، مسکونی منزل ساخت اجرایی عملیات مدیریت •
• Managing construction of Salamatian House, P.A.P. Consulting Engineers, Aug. 2015-Mar. 2019 

 1398خرداد طراحی داخلی واحد آپارتمان مسکونی نعمت اللهی،  •
• Interior designing Nematollahi Apartment Unit, P.A.P. Consulting Engineers, June 2019 

 



 

 

 1398شهریور طراحی داخلی واحد آپارتمان مسکونی مانی،  •
• Interior designing Maani Apartment Unit, P.A.P. Consulting Engineers, Sept. 2019 

 1398آبان طراحی داخلی واحد آپارتمان مسکونی هوشمند،  •
• Interior designing Hooshmand Apartment Unit, P.A.P. Consulting Engineers, Oct. 2019 

 1398آذر -1398خرداد مدیریت عملیات اجرایی احداث واحد آپارتمان مسکونی نعمت اللهی،  •
• Managing construction of Nematollahi Apartment Unit, P.A.P. Consulting Engineers, June 2019-Nov. 2019 

 1398دي طراحی داخلی واحد آپارتمان مسکونی سالمتیان،  •
• Interior designing Salamatian Apartment Unit, P.A.P. Consulting Engineers, Jan. 2020 

 1399مرداد -1398آبان مدیریت عملیات اجرایی احداث واحد آپارتمان مسکونی هوشمند،  •
• Managing construction of Hooshmand Apartment Unit, P.A.P. Consulting Engineers, Oct. 2019-Aug. 2020 

 1399شهریور -1392خردادمدیریت عملیات اجرایی احداث ساختمان مسکونی ظریف صنایعی،  •
• Managing construction of Zarifsanaiey Residential Bldg, P.A.P. Consulting Engineers, June 2013-Sept. 2020 

 1401 فروردین-1398دي مدیریت عملیات اجرایی احداث واحد آپارتمان مسکونی سالمتیان ،  •
• Managing construction of Salamatian Apartment Unit, P.A.P. Consulting Engineers, Jan. 2020-March 2022 

 

  




