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استانشرکتهایثبتادارهدر1349/12/12تاریخدرکلوینشرکت

بهوفعالیتسابقهسال50ازبیشبااکنونهمورسیدثبتبهتهران

باکشور،سطحدرصنعتیوعمرانیگوناگونپروژه74رساندناتمام

مجموعهداشتناختیاردرومجربومتخصصنیروهایازمندیبهره

هتوسعوکارآفرینیراستایدرمدرنتجهیزاتوآالتماشینازای

.داردمیبرگامایرانعزیزمانکشور

یا چنان کن سرانجام کارخدا
گاتو خشنود  رباشی و ما   رست

50+
سال سابقه کار حرفه ای

مشخصات شرکت

1349سال :            تـاریخ تأسیـس 

14514:        شمـاره ثبـت 

10100542688:              شناسه ملی

رتبـه بنــدی شـرکت 

▪ رشته ساختمان1پایه 

▪ رشته تأسیسات و تجهیزات2پایه 

▪ رشته آب 5پایه 

▪ رشته نیرو5پایه 



گواهی صالحیت پیمانکاری
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گواهی  نامه ها
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عضویت در مجامع فنی
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حسن سابقه
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نام مشــاورکارفــرماشـــــــرحردیف

ــــــــــبهداریخانواده تهران501قسمتی از تاسیسات بیمارستان 1

بهداری کرمانبهداریتاسیسات بیمارستان ریوی کرمان2

ــــــــــبهداریتاسیسات بیمارستان حمایت حیوانات تهران3

مهندسین مشاور التوبهداریتاسیسات بیمارستان شهید بهشتی کرمان4

بهداری سیستان بلوچستانبهداریتاسیسات زایشگاه قدس زاهدان5

بهداری سیستان بلوچستانبهداریتاسیسات بیمارستان حضرت علی اصغر زاهدان6

بهداری سیستان بلوچستانبهداریتاسیسات بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان7

مهندسین مشاور شوراهای بیمارستانیمجری طرحتختخوابی کردکوی96بیمارستان 8

طرح و آبادیهای بیمارستانی ح مجری طرتختخوابی گناوه96بیمارستان 9

دانشگاه علوم پزشکی شهرکردمهندسین مشاورشوراشهرکرد( ع)کلینیک تخصصی امام علی 10

مهندسین مشاور شوراپزشکی قانونی کل کشورپزشکی قانونی رشت11

مدیریت طرح و اجرای خانه سازیسازیمدیریت طرح و اجرای خانههای عمل بیمارستان لبافی نژادعملیات بازسازی اتاق12

پروژه های بیمارستانی و درمانی



پزشکی قانونی رشت

بیمارستان لبافی نژادپلی کیلینیک شهر کردپزشک قانونی رشت

09
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نام مشــاورکارفــرماشـــــــرحردیف

ــــــــــسازمان غله تاسیسات کارخانه نان ماشینی کرمان 1

ــــــــــسازمان غله تاسیسات کارخانه نان ماشینی ایرانشهر2

یکممشاورایرانصنایع شیرتاسیسات کارخانه شیر پاستوریزه گرگان 3

مشاور یکمایرانصنایع شیرکرمانتاسیسات کارخانه شیر پاستوریزه 4

طرح گسترش ونیروکارتن ایرانتهران -تاسیسات کارخانه کارتن ایران5

طرح های زیربنایی(ره)پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)تاسیسات انبارهای صنعتی پتروشیمی بندر امام خمینی6

مهندسین مشاور ایران بنتوانیر کرجتاسیسات سالن بازسازی قطعات داغ توربین های گازی توانیر7

مهندسین مشاور سانو آگورد_سیمان بجنورد تاسیسات ساختمان های سیمان بجنورد8

طرح های زیربنایی(ره)پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)تاسیسات آروماتیک و سردخانه پتروشیمی بندر امام خمینی9

مهندسین مشاور آتاوارانشرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایتاسیسات برقی و مکانیکی کارخانه طرح فروکروم سبزوار10

اداره کل ساختمانایساکوتهران-تاسیسات در سطح ایران خودرو11

نامورانشرکت آلومینای ایرانکارخانه شمش آلومینیوم جاجرم 12

ــــــــــشرکت آلومینای ایرانساخت یک دستگاه تیکنر13

ــــــــــآلومینای ایرانشرکتساخت استیج جدید سود و تبخیر14

پروژه های صنعتی
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خانه استیج جدید واحد سود و تبخیر کار

آلومینیوم جاجرم
اجرمساخت تیکنر کارخانه آلومینیوم جکارخانه فروکروم سبزوار کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم



دستگاه  7ساخت 
مخزن ذخیره کارخانه 

شمش آلومینوم 
جاجرم

دستگاه7اندازیراهونصبساخت،تهیه،عملیاتانجام

صورتبهمکعبمتر5400حدودیحجمبهذخیرهمخزن

تامینمهندسی،خدماتقبیلاز(E.C)ساختوتامین

وفونداسیونبهمربوطعملیاتکلیهاجرایمتریال،

ها،پمپمخازن،شاملتجهیزاتساختاستراکچر،

تحویلواندازیراهتست،نصب،،...وپایپینگ

آلومینای ایران:  کارفرما

طراحی، تامین، ساخت و نصب:  رشته کاری

%5:  درصد پیشرفت

14
01

12

پروژه های جاری



انتقال مواد گندله 
سازی بهاباد

1035

الانتقسیستمسومودومپارتساختوتامینطراحی،

بهابادسازیگندلهمواد

شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس:  کارفرما

طراحی، تامین، اجرا:رشته کاری

در حال اتمام:  پیشرفت

13

پروژه های جاری
14مشارکت

01



ساخت تجهیزات 
گندله سازی بهاباد

1046

بهابادسازیگندلهتجهیزاتساختوتامینطراحی،

شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس:  کارفرما

طراحی، تامین، ساخت:  رشته کاری

14

14
01

پروژه های جاری
مشارکت

در حال اتمام:  پیشرفت



نصب تجهیزات گندله
سازی بهاباد

1046

بهابادسازیگندلهتجهیزاتنصب

شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس:  کارفرما

طراحی، تامین، ساخت:  رشته کاری

جاری:  پیشرفت

15

14
01

پروژه های جاری
مشارکت
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مشــاور کارفــرما موضوع کار و محل اجرای آن ردیف

بنیادعلوی بنیاد علوی  تاسیسات هتل آسمان 1

توسعه عمران  دانشگاه تربیت معلم  تاسیسات دانشگاه تربیت معلم زاهدان  2

سورتك  بانك اعتبارات  تاسیسات وساختمان بانك اعتبارات ایران كرمان  3

--- بهداری  خانواده تهران 501قسمتی از تاسیسات بیمارستان  4

بهداری كرمان  بهداری   اسیسات بیمارستان ریوی كرمان ت 5

بهداشت محیط بهداری  تاسیسات آبرسانی قراء ایرانشهر 6

--- دانشگاه كرمان  قسمتی از تاسیسات دانشگاه كرمان  7

--- سازمان غله  تاسیسات كارخانه نان ماشینی كرمان  8

آموزش و پرورش كرمان آموزش و پرورش  تاسیسات مركز آموزش سپاه دانش كرمان  9

--- سازمان غله  تاسیسات كارخانه نان ماشینی ایرانشهر 10

--- بهداری  تاسیسات بیمارستان حمایت حیوانات تهران  11

--- سازمان جهانگردی  تاسیسات مهمانسرای آستارا 12

مشاوریكم  ایرانصنایع شیر تاسیسات كارخانه شیر پاستوریزه گرگان  13

مشاوریكم  ایرانصنایع شیر تاسیسات كارخانه شیر پاستوریزه كرمان  14

التو بهداری  تاسیسات بیمارستان شهید بهشتی كرمان  15

بلوچستانو بهداری سیستان  بهداری  تاسیسات زایشگاه قدس زاهدان  16

بلوچستانوبهداری سیستان --- تاسیسات بیمارستان حضرت علی اصغر زاهدان   17

بلوچستانوبهداری سیستان --- تاسیسات بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان  18

طرح گسترش ونیرو كارتن ایران  تاسیسات كارخانه كارتن ایران تهران  19

كوادرات شهرسازی بوشهرمسكن و تاسیسات دانشسرای مقدماتی بوشهر 20

بهداشت محیط --- روستا توابع 8تاسیسات آبرسانی  21

تعدادی از 
پروژه های 

پیشین
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تعدادی از 
پروژه های 

پیشین

مشــاور کارفــرما موضوع کار و محل اجرای آن ردیف

--- --- تاسیسات مركز تحقیقات تولید مثل ایران تهران 22

--- --- تاسیسات مركز آموزش شهربانی تهران  23

بهداری  بهداری  تاسیسات خوابگاه دانشگاه علوم پزشكی سیستان و بلوچستان  24

طرحهای زیربنایی (ره)خمینیپتروشیمی بندرامام (ره)خمینیامامواحدی پتروشیمی بندر128مجموعه تاسیسات  25

طرحهای زیربنایی (ره)خمینیپتروشیمی بندرامام (ره)خمینیامامواحدی پتروشیمی بندر128مجموعه  26

طرحهای زیربنایی   (ره)خمینیپتروشیمی بندرامام  (ره)خمینی امام مخابرات شهرك بعثت پتروشیمی بندرتاسیسات  27

طرحهای زیربنایی  (ره)خمینیپتروشیمی بندرامام  (ره)خمینی امامكمپ كارگری پتروشیمی بندرهایموتورخانهتاسیسات  28

طرحهای زیربنایی (ره)خمینیپتروشیمی بندرامام (ره)خمینیانبارهای صنعتی پتروشیمی بندرامام تاسیسات  29

طرحهای زیربنایی (ره)خمینیپتروشیمی بندرامام  آبنماهای پارك شرقی شهرك بعثت تاسیسات  30

طرح و آبادی مهندسین مشاور  بیمارستانیمجری طرحهای تختخوابی گناوه 96بیمارستان تاسیسات  31

شورامهندسین مشاور  مجری طرحهای بیمارستانی تختخوابی كردكوی96بیمارستان تاسیسات  32

ایران بنمهندسین مشاور  توانیر كرج های گازی توانیرسالن بازسازی قطعات داغ توربینتاسیسات  33

سانو مهندسین مشاور  آگور-سیمان بجنورد های سیمان بجنوردتاسیسات ساختمان 34

نواندیشمهندسین مشاور  مركزتحقیقات فیزیك   تهران-بازسازی تاسیسات مركز تحقیقات فیزیك نظری 35

های زیربنایی ح طر (ره)خمینیپتروشیمی بندرامام  (ره)خمینیتاسیسات آروماتیك و سردخانه پتروشیمی بندرامام  36

مهندس خدائیان خانم افشاری و شركاء تهران-وتاسیسات مجتمع مسكونی افشاری وشركاءابنیه 37

بینش و فن مهندسین مشاور دانشگاه تبریز دانشكده كشاورزی مراغهتاسیسات  38

مدیریت  پروژه های اجرایی (ره)خمینیپتروشیمی بندرامام  شهرك بعثت–سات مجموعه فرهنگی ورزشی اندیشه یو تاسابنیه 39

مدیریت  پروژه های اجرایی (ره)خمینیپتروشیمی بندرامام  نگهداری تأسیسات موتورخانه استخر و پكیج ها و برق اندیشه 40

آتك عسلویهمشاور  توسعه صنایع پتروشیمی مجموعه در عسلویه6موتورخانه كمپ موقت تاسیسات  41

آتك عسلویهمشاور  توسعه صنایع پتروشیمی موتورخانه مركزی مهمانسرای عسلویهتاسیسات  42
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مشــاور کارفــرما موضوع کار و محل اجرای آن ردیف

آتك عسلویهمشاور  توسعه صنایع پتروشیمی پمپ بنزین عسلویهابنیه و تاسیسات 43

آتاوامهندسین مشاور  شركت تهیه و تولید موادمعدنی ایران تاسیسات برقی و مكانیكی كارخانه طرح فروكروم سبزوار 44

اداره كل ساختمان كواایس تهران-تاسیسات در سطح ایران خودرو 45

همگروهمهندسین مشاور  تربیت بدنی استان اردبیل و تاسیسات ورزشگاه اردبیلابنیه 46

انرژی پایدار خوارزمیپتروشیمی شركت  -CFCتعویض گاز دستگاه های مبرد  47

آتاوامهندسین مشاور  صندوق بازنشستگی فوالد (دستمزدی)ان یسات مجتمع تجاری اداری هتل كیتاس 48

زونوسازی مدارسیتجه 19آموزش و پرورش منطقه  تهران-ابنیه سالن ورزشی دختران 49

مهندسین مشاور رهشهر سازمان عمران قشم آبرسانی و روشنایی معابر شهرك صنعتی توال ی قشم 50

معاونت طرح و توسعه شركت برق منطقه ای هرمزگان قشم-كیلو ولت سوزا63/20ابنیه و تاسیسات پست  51

--- شركت ساختمانی عمران تكالر تاسیسات موتورخانه مركزی برج نگین تهران 52

مهندسین مشاور موژدا واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد  ساختمان اداری دانشگاه آزاد تهران5و 3ابنیه و تاسیسات بلوك   53

مهندسین مشاور موژدا واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد  ساختمان اداری دانشگاه آزاد تهران5و 3نازك كاری بلوك  54

مهندسین مشاور توان دادگستری كل استان خراسان شمالی ابنیه و تاسیسات ساختمان دادگستری كل خراسان شمالی 55

مهندسین مشاور شورا دانشگاه علوم پزشكی چهارمحال و بختیاری كردشهر( علیه السالم)ابنیه و تاسیسات پلی كلینیك تخصصی امام علی  56

مهندسین مشاور مآب شركت ساختمانی و راهبری ملت تاسیسات اداره سرپرستی شعب بانك ملت قم 57

مهندسین مشاور شورا مسكن و شهرسازی استان خراسان شمالی ابنیه و تاسیسات ساختمان های اداره كل زندان ها و ثبت احوال خراسان شمالی 58

مهندسین مشاور شورا دانشگاه تربیت معلم احداث مخازن و اجرای شبكه آبرسانی پردیس دانشگاهی حصارك كرج 59

مهندسین مشاور توان دادگستری كل استان خوزستان ابنیه و تاسیسات ساختمان كل دادگستری آبادان 60

--- مسكن و شهرسازی استان خراسان شمالی  بجنورد-تكمیل ساختمان دیوان محاسبات كل استان خراسان شمالی  61

مهندسین مشاور فجر و توسعه مجتمع پتروشیمی رازی بندر ماهشهر-احداث رستوران و آمفی تئاتر مجتمع پتروشیمی رازی 62

مهندسین مشاور شورا سازمان پزشكی قانونی كشور (رشت)مجموعه آزمایشگاهی و سالن تشریح پزشكی 63

تعدادی از 
پروژه های 

پیشین
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مشــاور کارفــرما موضوع کار و محل اجرای آن ردیف

- شركت خانه سازی ایران لبافی نژادتهیه و نصب هوارسان های اتاق های عمل بیمارستان 64

- پردیس بانك تجارت مجتمع تجاری و مسكونی بانك تجارت 65

طرح موسسه امید جلین پروژه ساختمانی گرمسار 66

طرح موسسه امید جلین  پروژه ساختمانی شهرك امام گرگان 67

شركت دارالن دارو GRUOPE - NOX كارخانه دارالن دارو 68

- دادگستری كل استان مركزی اراك3مجتمع قضایی شماره  69

ناموران شركت آلومینای ا یران كارخانه شمش آلومینیوم جاجرم  70

- دادگستری كل استان مركزی ساخت سالن چند منظوره دادگستری اراك 71

عصر فرایند معماری موسسه طرح و توسعه علم و فناری ایرانیان  پارك فناوری پردیس2احداث سردرب فاز  72

- شركت آلومینای ایران ساخت یك دستگاه تیكنر 73

تعدادی از 
پروژه های 

پیشین
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اداری و هتل آپارتمان کیان-پروژه مجتمع تجاری 
تهــران

صندوق بازنشستگان کارکنان فوالد: کارفرما 
مهندسین مشاور آتاوا: مشاور 

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی: مشخصات 
1382-1385: زمان اجرا 

پروژه شهرك صنعتی توال
قشم

سازمان منطقه آزاد قشم: کارفرما 
مهندسین مشاور رهشهر: مشاور 

ی ، اجرای تاسیسات زیرینایی، روشنایی معابر ، آبرسان: مشخصات 
جدول گذاری و زیرسازی کلیه خیابان ها 

1383-1385: زمان اجرا 

نفری حسین رضازاده6000اجرای پروژه استادیوم 
اردبیل

اداره تربیت بدنی استان اردبیل: کارفرما 
مهندسین مشاور همگروه: مشاور 

طبقه به همراه 4متر مربع ساختمان های جانبی در 7000: مشخصات 
متر مربع سالن سرپوشیده6000

1383-1385: زمان اجرا 

ساختمان اداری دانشگاه آزاد اسالمی
حصارك تهران

دانشگاه آزاد اسالمی: کارفرما 
مهندسین مشاور موژدا و همکاران : مشاور 

فضای  خدماتی شامل مترمربع ساختمان اداری و12000: مشخصات 
طبقه12آمفی تئاتر و رستوران در 

1384-1388: زمان اجرا 

اداره کل دادگستری استان خراسان شمالی
بجـــنورد

دادگستری کل استان خراسان شمالی: کارفرما 
مهندسین مشاور توان: مشاور 

مترمربع 8300طبقه ، 4مترمربع در 6200:  مشخصات 
متر طول دیوار محوطه290محوطه سازی و 

1386-1388: زمان اجرا 

کیلو ولت63/20پست برق 
سوزای  قشــم

برق منطقه ای استان هرمزگان: کارفرما 
ـــــ: مشاور 

مترمربع محوطه سازی و 120000متر مربع سوله ،  1200: مشخصات 
متر طول دیوار محوطه1400

1385-1387: زمان اجرا 

هپروژه های تحویل شده در سالهای گذشت
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هپروژه های تحویل شده در سالهای گذشت

تأسیسات ساختمان سرپرستی شعب بانک ملت
قــــم

شرکت ساختمانی و راهبری ملت: کارفرما 
مهندسین مشاور مآب: مشاور 

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی: مشخصات 
1387-1388: زمان اجرا 

اجرای موتورخانه مرکزی برج نگین
تهـــران

شرکت ساختمانی عمران تکالر: کارفرما 
ـــــ: مشاور 

سرمایش ،  گرمایش ، اجرای تاسیسات و تجهیزات اصلی: مشخصات 
آبرسانی و آتش نشانی  در موتورخانه مرکزی برج 

1386-1388: زمان اجرا 

(ع)اجرای پلی کلینیک فوق تخصصی امام علی 
شهــرکـرد

دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال بختیاری: کارفرما 

مهندسین مشاور شورا: مشاور 
طبقه ، دارای5متر مربع در 5000: مشخصات 

متر مربع محوطه 1800به همراه  درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی
1386-1388: زمان اجرا  

ساختمان اداره کل امورزندان ها و ثبت احوال
بجنورد

مسکن و شهرسازی خراسان شمالی: کارفرما 
مهندسین مشاور شورا: مشاور 

متر مربع 5639طبقه ، 3مترمربع در 2547: مشخصات 
متر طول دیوار محوطه470محوطه سازی و 

1387-1390: زمان اجرا 

دادگستری کل آبادان
آبادان

دادگستری کل استان خوزستان: کارفرما 
مهندسین مشاور توان: مشاور 

مترمربع محوطه سازی ، 7200طبقه، 3مترمربع در 7000: مشخصات 
متر طول دیوار محوطه 360

مترمربع442و پنج ساختمان جانبی به مساحت 
1388-1390: زمان اجرا 

اهیمخازن و اجرای شبکه آبرسانی پردیس دانشگ
حصارك کرج

دانشگاه تربیت معلم: کارفرما 
مهندسین مشاور شورا: مشاور 

متر مکعبی و شبکه50و 150منبع آب : مشخصات 
کیلیومتر در سایزهای مختلف22آبرسانی به طول تقریبی 

1389-1390: زمان اجرا 
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هپروژه های تحویل شده در سالهای گذشت

تکمیل ساختمان دیوان محاسبات خراسان جنوبی
بجنورد

مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی: کارفرما 
-: مشاور 

متر مربع 1170مترمربع ساختمان اصلی، 2457: مشخصات 
متر طول دیوار محوطه167محوطه سازی، 

1391-1392: زمان اجرا 

می احداث رستوران و آمفی تئاتر مجتمع پتروشی
رازی
ماهشهر

مجتمع پتروشیمی رازی: کارفرما 
مهندسین مشاور فجر و توسعه: مشاور 

متر مربع 2500طبقه ، 2مترمربع در 3500:  مشخصات  
محوطه سازی  

1391-1392: زمان اجرا  

مجموعه آزمایشگاهی و سالن تشریح پزشکی 
قانونی رشت
رشت

سازمان پزشکی قانونی کشور: کارفرما  
مهندسین مشاور شورا: مشاور 

مترمربع ، اجرای موتورخانه مرکزی با 3000زیر بنای: مشخصات  
متر مربع ، محوطه سازی و دیوارکشی محوطه400زیربنای 

1392-1393: زمان اجرا 

تجاری لویزان–مجتمع مسکونی 
تهران

پردیس گلستان بانک تجارت: کارفرما 
-:  مشاور 

متر مربع زیر بنای ساختمان اصلی2700:  مشخصات 
1394-1395:زمان اجرا 

مجموعه پروژه های امید جلین
گرمسار ، گرگان

تعاونی اعتبار امید جلین: کارفرما 
مهندسین مشاور رواق شهر: مشاور 

طبقه4ساختمان های اداری و مسکونی : مشخصات 
محوطه سازی  

1395-1396: زمان اجرا 

کارخانه دارالن دارو
تهران ، پردیس

شرکت دارالن دارو: کارفرما 
Group  NOX: مشاور 

متر مربع5000طبقه در 4: مشخصات 
1396-1396: زمان اجرا 
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هپروژه های تحویل شده در سالهای گذشت
سردرب پارك فناوری پردیس

تهران ، پردیس

موسسه طرح و توسعه علم و فناری ایرانیان : کارفرما 
عصر فرایند معماری: مشاور 

مترمربع4000: مشخصات 
1398-1399: زمان اجرا 

ساخت یک دستگاه تیکنر
خراسان شمالی ، جاجرم

شرکت آلومینای ایران: کارفرما 
-: مشاور 

مترمکعب4000تیکنر به حجم حدودی : مشخصات 
1398-1399: زمان اجرا 

م ساخت سوله های تعمیراتی  کارخانه آلومینوی
جاجرم

خراسان شمالی ، جاجرم

شرکت آلومینای ایران: کارفرما 
-: مشاور 

مترمربع3600: مشخصات 
1399-1401: زمان اجرا 

کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم 
خراسان شمالی ، جاجرم

شرکت آلومینای ایران: کارفرما 
ناموران: مشاور 

ساختمان و 17عملیات ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی: مشخصات 
واحد کارخانه

1396-1398: زمان اجرا 

ساختمان دادگستری اراك
اراك

دادگستری کل استان مرکزی: کارفرما 
-: مشاور 

3مترمبع محوطه سازی در 14000مترمربع زیربنا، 12000: مشخصات 
طبقه

1394-1397: زمان اجرا 

ساخت استیج جدید واحد سود و تبخیر
خراسان شمالی ، جاجرم

شرکت آلومینای ایران: کارفرما 
-: مشاور 

مترمربع3600: مشخصات 
1399-1401: زمان اجرا 
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مشخصات کادر فنی
نام  نام خانوادگی

سمت در دفتر 
مركزي

سمت در پروژه
آخرين مدرك و 
رشته تحصيلي

رشته
سال 
اخذ 
مدرک

سابقه 
همكاري 
با کلوین

سابقه 
كار

بابک دالوری
مسئول اجرائی 

تاسيسات  
1383718برقکارشناسی ارشد 

1382819معماریکارشناسی ارشد -واحد کنترل پروژهمرجان مقدم

مسئول دفترفنيعلي تابش
مسئول دفتر فنی

پروژه 
13841517عمرانکارشناسی ارشد 

139987عمرانکارشناسی ارشد  -مسئول مناقصاتشایان خدائی

سارا نثری
کارشناس دفتر 

فنی
-

/  کارشناسی
کارشناسی ارشد

MBA139815/ عمران

زهرا شاهنده
مسئول روابط 

عمومی
1387814زمين شناسیکارشناسی ارشد  -

13534648مکانيککارشناسی  -مدیر عاملکریم اله خدایی

سيامک رحيمی
نایب ریيس هيت

مدیره
13584343برقکارشناسی  -

13632338برقکارشناسی  مشاور مدیر عامل-فرهنگ شاهين

13722429برقکارشناسی  -عضو هيت مدیرهاحمد حسينی 

13722529عمرانکارشناسی  -ریيس هيت مدیرهعارف خدایی

شاهين حاجی 
مير آقا

مدیر پروژه 
تاسيسات

13721929مکانيککارشناسی  

نام  نام خانوادگی
سمت در دفتر 

مركزي
سمت در پروژه

آخرين مدرك و 
رشته تحصيلي

رشته
سال اخذ 

مدرک

سابقه 
همكاري با 

کلوین

سابقه 
كار

1377624عمرانکارشناسی  -مسول دفتر فنیآرش قربانی

1377624عمرانکارشناسی  سرپرست کارگاه -پوریا اسمعليون 

سياوش سيد آقای
زاهد

1379822عمرانکارشناسی  سرپرست کارگاه -

فرشيد کریمی 
دهکردی

13791522عمرانکارشناسیسرپرست کارگاه -

پيمان خداداديان
ن مسئول  دپارتما

تاسيسات
13792122مکانيککارشناسی  -

13801821عمرانکارشناسی  مدیرپروژه-داود انصاری

13801121حسابداریکارشناسی  -مدیر حسابداریناصر پسندیده پور

1382319برق قدرتکارشناسی  کارشناس برقمحسن عزیزی 

13841717عمرانکارشناسی  -ي كارشناس دفترفنشهرام خدايی

بهارك بهاري
كارشناس دفتر 

فني
13851116عمرانکارشناسی  -

-قاسم تيموري
مسئول دفتر فنی 

پروژه 
13871414عمرانکارشناسی  

فرشيد جاهد
مسئول دفتر فنی 

پروژه 
13871314عمرانکارشناسی
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مشخصات کادر فنی
نام  نام 

خانوادگی
سمت در دفتر 

مركزي
سمت در پروژه

آخرين مدرك و 
رشته تحصيلي

رشته
سال 
اخذ 
مدرک

سابقه 
همكاري 
با کلوین

سابقه 
كار

1387214تیفناوری الکترونيک صنعکارشناسیکارشناس برقمهدی قاسمی تنها

13871114تکنولوژی معماریکارشناسیدفترفنی کارگاهحسين یاری

کاميار مشایخی
كارشناس 
کدفترفني مکاني

1390911مکانيککارشناسی  -

139289عمرانکارشناسی  کارشناس اجرا-مسعود محمدی

مصطفی شعبانی 
نوقاب

کارشناسی  انباردار-
محيط -منابع طبيعی 
زیست

139457

ابوالفضل کامرانی
فر

139566مکانيککارشناسی  اجرا-

139556مکانيککارشناسی  کارشناس مکانيک-مهران رحيميان

-احسان تجارتی 
مسئول دفتر فنی 

پروژه 
139368عمرانکارشناسی  

139388عمرانکارشناسی  مسئول اجرا در پروژه-رضا خدائی

139576فناوری اطالعاتکارشناسی  HSEمسئول ایمنی -فرشاد محبی

سيد مصطفی 
موسوی

139526عمرانکارشناسیکارشناس عمران-

139823مهندسی صنایعکارشناسیHSEمسئول ایمنی احسان برآبادی

-ميالد عظيمی
مسئول دفتر فنی 

پروژه 
139774عمرانکارشناسی

139328تکنولوژی معماریکارشناسیHSEمسئول ایمنی هادی نقدی مقدم

139625تکنولوژی عمرانکارشناسینقشه بردارحامدرضا توسلی

نام  نام 
خانوادگی

سمت در دفتر 
مركزي

سمت در پروژه
آخرين مدرك و 
رشته تحصيلي

رشته
سال اخذ 

مدرک

سابقه 
همكاري 
با کلوین

سابقه 
كار

1391310مهندسی شيمیکارشناسیاجراحسين داودی

کارشناسییکارشناس دفتر فنیعليرضا قلعه نوی
مهندسی اجرایی 

عمران
139724

139823عمرانکارشناسیاجرا-محسن عبدلی

13653236عمرانفوق ديپلم مسئول اجرا-دسيد پرويز آل داوو

13752626مکانيکفوق ديپلم تكنسين اجرا-داريوش خدايي

1390511نقشه برداریفوق ديپلم نقشه بردارمرتضی بابائی

13821519حسابداریديپلم -حسابدارلينا خدايي

1385516ديپلم تاسيسات-سيد علی مينایی

1385516گازرسانیديپلم کمک انباردار-غالمرضا محمدپور

-مهدی وحيدیان
مسئول مالی و 

اداری
13861215علوم تجربیديپلم 

1376014-سيکلپرسنل تداركاتسيد سعيد عابدی

13881313ماشين االتديپلم فني  -مدیر تدارکاتبابك خدائي

1370531-سيکل-پرسنل تداركاتحسن علی آبادی 

13801621-سيکل-پرسنل تداركاتمجيد باقر نژاد
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توان مالی

خالصه عملکرد مالی در پنج سال اخیر براساس ترازنامه مالیاتی

پنجاه برابرمالیات مالیات پرداختیسـال
ختیهفتاد برابر بیمه پردابیمه پرداختیسه برابردرآمد ناخالصدرآمد ناخالصپنج برابر اموال ثابتاموال ثابتپرداختی

1400154,932,922,030 7,746,646,101,500 21,616,836,078 108,084,180,390 172,179,605,885 516,538,817,655 103,135,241,115 7,219,466,878,050 

139937,834,676,436 1,891,733,821,800 23,233,183,835 116,165,919,175 337,027,562,906 1,011,082,688,718 29,594,932,846 2,071,645,299,220 

139811,750,404,543 587,520,227,150 21,149,953,142 105,749,765,710 199,663,703,717 598,991,111,151 19,112,425,306 1,337,869,771,420 

139713,353,271,375 667,663,568,750 22,120,033,113 110,600,165,565 285,099,011,209 855,297,033,627 16,668,258,595 1,166,778,101,650 

139617,329,860,161 866,493,008,050 24,773,766,537 123,868,832,685 196,261,770,242 588,785,310,726 12,701,125,588 889,078,791,160 

 12,684,838,841,500 181,211,983,450 3,570,694,961,877 1,190,231,653,959 564,468,863,525 112,893,772,705 11,760,056,727,250 235,201,134,545جمع

 2,536,967,768,300 36,242,396,690 714,138,992,375 238,046,330,792 112,893,772,705 22,578,754,541 2,352,011,345,450 47,040,226,909میانگین
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توان تجهیزاتی
مالکیت وضعیت تعداد رسته شرح ردیف

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه1 ابنیه تن12تاورکرین  1

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه1 ابنیه تن8تاورکرین  2

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه1 ابنیه 30بچینگ پالنت به ظرفیت 
مترمکعب

3

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه1 ابنیه مترمکعب6میکسر باظرفیت  4

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه1 ابنیه بیل بکهو 5

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه2 ابنیه تراکتور بیل دار 6

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه1 ابنیه کفی تراکتور 7

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه1 ابنیه تانکرآب چرخ دار 8

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه2 ابنیه دامپر 9

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه2 ابنیه غلطک 10

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه14 ابنیه بتونیر دیزلی و برقی 11

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه2 ابنیه باالبر گردان 12

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه10 ابنیه باالبر ثابت 13

مالکیت وضعیت تعداد رسته شرح ردیف

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه2 ابنیه قیچی برقی آرماتوربندی 14

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه2 ابنیه خم کن برقی آرماتوربندی 15

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه1 ابنیه دستگاه خاموت زن 16

تمتعلق به شرک آماده به کار مترمربع3500 ابنیه یقالب فلزی جهت کارهای بتون 17

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه15 ابنیه ویبراتور 18

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه8 ابنیه کمپکتور 19

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه3 ابنیه دستگاه کمپرسور 20

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه5 ابنیه دریل بتن کن 21

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه2 ابنیه دستگاه ثابت برش سنگ 22

تمتعلق به شرک آماده به کار دستگاه8 ابنیه دستگاه سنگ فرز 23
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:کلوین آدرس دفتر مرکزی شـرکـت

A3 -B3، طبقه سوم،  واحدهای 5تهران، خیابان بهار شمالی، خیابان ورزنده، پالک ❖

021-88313173و 88313172و 88843100: تلفن ❖

021-88834374: فکس  ❖

www.kelvineng.ir: سایت ❖

kelvin1349@yahoo.com:    پست الکترونیکی ❖

:K.P.Cآدرس دفتر مرکزی شـرکـت 

35پالک تهران، میدان سعادت آباد، خیابان سرو شرقی، خیابان عالمه شمالی، کوچه اقبال ملی،❖

021-26763596: تلفن ❖

www.k-p-c.ir: سایت ❖

kpcoopration@gmail.com: پست الکترونیکی ❖
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