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مشاوره، طراح�، نظارت و اجرای پروژه های ساختمان�



وه پارلمان غرب معرفی گر
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اجرای و  تامین متریال  زنجیره ی طراح�،  یکپارچه در  با هدف مدیریت  پارلمان غرب   گروه شرکت های 
 مجتمع های ساختمان� کار خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز نموده است. شرکت های تاب�ه ی این گروه هر یک

نقش تخصص� در این زنجیره بر عهده دارند.

خدمات گروه شرکت های پارلمان غرب بدین شرح است:
 - ارائه ی کلیه خدمات فن� و مهندس� از قبیل تهیه طرح های توجیه� پروژه ها، تهیه  و طراح� نقشه های
و الکتریکال  تاسیسات  نقشه های  تهیه  سازه،  و  محاسبات�  نقشه های  معماری،  دو  و  یک  صفر،   فاز 
 مکانیکال، طراح� محوطه، طراح� نما، نورپردازی، طراح� داخل�، نظارت بر اجرای مراحل ساختمان�،
 مشاوره و سرمایه گذاری در پروژه های مجتمع های ساختمان� تجاری و اداری و رفاه�، خرید و تهیه زمین
 به منظور ساخت، تامین تجهیزات و مصالح ساختمان�، خدمات مشاوره و حقوق� اخذ سند، تفکیک و
و صادرات  مهندس�،  نظام  سازمان  و  شهرداری  دستورالعمل های  براساس  نقشه برداری  اراض�،   افراز 

واردات ماشین آالت و تجهیزات ساختمان�.
- مشاوره در مدیریت پروژه و تهیه ی برنامه زمان بندی و برنامه اقتصادی

- سرمایه گذاری در پروژه های ساختمان�
- خرید و فروش امالک و مست�الت
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ییس ھیات مدیره معرفی ر
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محمد نظری
کارشناس ارشد سازه از دانشگاه شھیدرجایی تھران

وانه پایه یک نظام مھندسی استان تھران دارای پر

بخشی از فعالیت ھای گذشته

تخصص ھا و توانایی ھا

نظارت از طریق حقیق� و حقوق� حدود ۵۰۰ هزار مترمربع از سال ۸۷ تاکنون
طراح� و اخذ جواز حدود یک میلیون مترمربع از سال ۸۷ تاکنون

اجرای اسکلت بتن� به صورت پیمانکاری حدود ۲۰۰ هزار مترمربع از سال ۸۷ تاکنون
پیگیری و مشاوره شهرداری، ثبت و زمین شهری، پست برق و پست گاز از سال ۹۰ تاکنون
پیگیری و اخذ و اجرای مسائل مرتبط با آتش نشان� پروژه های مسکون� از سال ۹۰ تاکنون

کارشناس مسئول شهرسازی و عمران منطقه ۲۱ از سال ۸۷ ال� ۹۰
احداث راه های روستایی در استان لرستان سال ۸۴ ال� ۸۵

معاونت مهندس� نیروی زمین� سپاه در بخش طراح� از سال ۸۵ ال� ۸۷
تدریس معماری و سازه از سال ۹۰ ال� ۹۶

ارايه ی مقاله isi در خصوص بهینه سازی سازه در سال ۲۰۱۴
ارایه ی مقاله در کنفرانس مل� بتن در سال ۹۲

۳۰۰۰ ساعت فراگیری مباحث تخصص� سازه و ساختمان و امور اداری
اجرای طرح هادی روستایی در استان لرستان سال ۹۱

اجرای سازه  نگهبان به صورت تخصص� (نیلینگ، خرپا، تثبیت خاک توسط تزریق سیمان، شمع) از سال ۸۷ تاکنون
اجرای پروژه های سقف های شیب دار در آزادشهر حدود ۴ هزار متر در سال ۹۳

ساختمان تجاری اداری انقالب حدود ۲۰ هزار مترمربع در سال ۹۶
طراح� و اجرای پروژه ی تجاری مسکون� در منظریه کرج حدود ۳ هزار متر در سال ۹۸

اجرای اسکلت و تی�ه چین� نمازخانه و سرویس بهداشت� و منهول دریاچه خلیج فارس در سال ۹۱
پایدارسازی و مقاوم سازی ساختمان ۹ طبقه در محله ی وحدت اسالم� در سال ۹۵

پارکینگ طبقات� چاپخانه ذوالفقاری (گاج) واقع در میدان شیرپاستوریزه حدود ۴ هزار مترمربع در سال ۹۴
طراح� و اجرای مسجد المهدی وردآورد حدود هزار مترمربع در سال ۹۲

احداث بخش تجاری و اداری و پایگاه بسیج مسجد محسن� تهرانسر - هزارمترمربع در سال ۹۵
طراح�، نظارت و اجرای اولین ساختمان با دهانه ی ۱۰ متر در منطقه ۲۲ در سال ۹۶

طراح�، نظارت و اجرای اولین پروژه ی ۵۰۰ متری تک واحدی در منطقه ۲۲ در سال ۹۵
ساختمان فردوس یک واقع در وردآورد خیابان ول� عصر دارای ۴۲ واحد مسکون� در سال ۹۴
ساختمان فردوس دو واقع در وردآورد خیابان ول� عصر دارای ۴۲ واحد مسکون� در سال ۹۵

ساختمان فردوس سه واقع در وردآورد بلوار اصل� شامل ۵۰۰ متری تجاری به همراه ۳۰ واحد مسکون� در سال ۹۸
ساختمان الهیه دارای ۳۰ واحد مسکون� در سال ۹۳

ساختمان رسالت دارای ۲۰ واحد مسکون� در سال ۹۵

تسلط کامل بر طراح�، نظارت و اجرای پروژه های ساختمان�
پیمانکاری و ساخت انواع سازه های بتن� ساختمان های بلندمرتبه.

تسلط کامل بر نرم افزارهای عموم� و خاص فن� و مهندس� به صورت حرفه ای
 تسلط بر کلیه امور اداری مربوط به مراحل اخذ پروانه ساخت، گواه� عدم خالف،

 گواه� پایان کار، ت�ییر کاربری، کمیسیون های مواد ۵، ۷ و ۱۰۰ شهرداری ها در
پروژه های انبوه  سازی.

 تسلط بر تمام� فرایند اداری اخذ سند مالکیت، تفکیک عرصه (اعمال ماده ۱۰۱ قانون
2شهرداری ها) و تفکیک اعیان.



سایر مدیران

یوسف موسوی
کارشناس عمران

بھرام شجاعیان
یت صنایع کارشناس عمران | کارشناس ارشد مدیر

حامد بھلول یزدی
 کارشناس عمران

حسین غالمپور
 کارشناس عمران

معرفی مدیرعامل
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میالد مھدوی چنارلق
دکترای تخصصی از دانشگاه تربیت مدرس

بخشی از فعالیت ھای گذشته تخصص ھا و توانایی ھا
مشاور ارشد در قراردادهای ملک� از سال ۹۰ تاکنون

طراح� و مهندس� فروش بیش از ۲۰ پروژه کالن ساختمان� از سال ۹۳ تاکنون
آموزش نیروی انسان� در حوزه  های مدیریت فروش و بازاریابی از سال ۹۰ تاکنون

برندینگ و مدیریت امالک بزرگ پارلمان غرب از سال ۸۹ تاکنون
طراح�، اجرا و بازسازی ۱۰ هزار مترمربع از سال ۸۹ تاکنون

مشاوره در قرارداد مشارکت در ساخت پروژه ی ۴۶۳ واحدی نارنج ۸ چیتگر در سال ۹۷
مشارکت در ساخت پروژه ی ۱۲۰ واحدی در منطقه گرمدره در سال ۹۹
مشارکت در ساخت پروژه ی ۱۸۰ واحدی در منطقه گرمدره در سال ۹۹

متخصص در برنامه ریزی، مدیریت و کنترل پروژه های ساختمان�
متخصص در امور برندینگ و سیستم سازی

متخصص در امور اداری ت�اون� های انبوه سازی مسکن
متخصص در امکان سنج� و برآوردهای مال� پروژه های ساختمان�

مشاوره تخصص� در امور اجرایی پروژه های ساختمان� کالن
متخصص در امور حقوق� قراردادهای پروژه های ساختمان�

متخصص در امور ثبت شرکت ها
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چشم انداز
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گروه شرکت های پارلمان غرب به عنوان شرکت های تخصص� و فعال 
در صن�ت ساختمان، چشم انداز فعالیت های خود را در حوزه ساخت 
پروژه ها با کاربری تجاری، اداری و مسکون� قرار داده است. مهم ترین 
برنامه های راهبردی گروه شرکت های پارلمان غرب به شرح ذیل است:

• ایجاد برند خوش نام در راستای حفظ آرامش فکری و منافع مشتریان 
با طراح�، ساخت و اجرای پروژه های ویژه با کیفیت و مصالح خاص با 

کاربری های تجاری، اداری، مسکون� و خدمات.
شرکت های  بین  بین الملل�  جایگاه  کسب  و  شرکت  برند  تقویت   •

ساختمان� منطقه ای و فرامنطقه ای.
دانش  اشاعه  و  ارتقاء  به همراه  متخصص  نیروهای  بیشتر  جذب   •

سازمان� از طریق آموزش های هدفمند.
رقابت�  مزیت های  بر  تمرکز  حفظ  با  ساخت  در  جغرافیایی  تنوع   •

موجود.
• ایجاد درآمد و کسب سود پاک با سرمایه گذاری مناسب.

و است�دادهای  امکانات  از منابع،  بهینه  و استفاده  نگهداری  • حفظ، 
عمران� و اقتصادی موجود.

به  مربوط  اجرایی  امور  در  روش های جدید  و  راهکارها  کارگیری  به   •
طرح های عمران� و ساختمان�.

• رفع دغدغه های موجود در کشور در زمینه ی تامین سرپناه از طریق 
احداث پروژه های ساختمان� و واگذاری به صورت ت�اون� و اقساط
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٣٩٩٠ مترمربع

٩ طبقه
٢٥٠ واحد

٢ طبقه پارکینگ
٤ الین آسانسور

پالک ثبت� ٣٧٦٤ فرع� از ٤ اصل� قطعه ٦ تفکیک�
تهران، وردآورد، خیابان امام حسین، نبش کوچه عادل�

زمین با سند تک  برگ و ٦ دانگ
محصور شده و دارای آب، برق، گاز و تلفن دایر

وژه معرفی زمین پر

وژه موقعیت مکانی پر وژه ی در دست احداث پر

تهــــــــــــــــران

منطقه ٢١

پالک ثبت� ٣٧٦٤
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ایران مال

رز مال ید آرتمیس مرکز خر

یعتی ٢ بیمارستان شر بیمارستان برکت

بوستان جوانمردان

بوستان بانوان بوستان لتمال

یتا بیمارستان تر

بیمارستان تات

یاچه خلیج فارس در

پارک جنگلی چیتگر بوستان آبشار تھران

بام لند باغ ملی گیاه شناسی

دسترسی ھا، امکانات و سرانه ھای
وژه یحی و خدماتی پیرامون پر تفر

 وردآورد در یک� از قدیم� ترین مناطق غربی تهران قرار گرفته است. واژه ی «ورد» در پارس� باستان به معنای گل
 سرخ و وردآورد به معن� آوردگاه گل سرخ است. دلیل این نام گذاری وجود گل های سرخ فراوان� بوده که در این

محله م� روئیده است.
 وردآورد از شمال با آزادراه تهران-کرج، از جنوب با شهر قدس و از غرب با شهر گرمدره همسایه است. مرز شرق� آن

نیز رودخانه وردآورد قرار دارد.
طبق محاسبات صورت گرفته، قیمت آپارتمان در این منطقه در سال های آینده رشد چشمگیری خواهد داشت.
همچنین به دلیل تردد کمتر نسبت به سایر مناطق تهران، مردم ساکن در وردآورد از هوای پاک تری برخوردارند.
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وژه امکانات پر

٤ الین آسانسور
٢ الین نفربر
٢ الین باربر

استخر
سونا

جکوزی
سالن ماساژ

البی مجلل
سقف ٦ متر

البی من ٢٤ ساعته

مهد کودک
سیستم مانیتورینگ کودک

کارواش اختصاص�باشگاه بدنسازی

شوتینگ زباله

روف گاردنپیست پیاده رویپارکینگ میهمان
آب نما

آتش کده

کانسپت هتلینگسینما اختصاص�

LOBBY

4th FLOOR

3th FLOOR

2th FLOOR

1th FLOOR

ROOF GARDEN

9th FLOOR

8th FLOOR

7th FLOOR

6th FLOOR

5th FLOOR

مجتمع مجلل ٩ طبقه

9 FLOOR
COMPLEX
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امکانات
وژه پــر
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برای کسب اطالعات به روز
از رمزینه سریع پاسخ

استفاده کنید

تهران -        منطقه ٢٢ - بلوار امیرکبیر - خیابان هاشم زاده
خیابان سروستان یازدهم غربی - پالک ٧٩       

٤٤٧٧٩٣٠٢
٤٤٧٧٩٢٤٨
٤٤٧٧٩٢٥٩
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