
ian Poolade
Sade
COOPERATION

KELVIN & POOSHASAZEH 

01 KPC

کیان پوالد سده



کیان پوالد سده
"پوشاسازه فلزي پویا"و "کلوین"مشارکت شرکتهاي 
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معرفی شرکت
پروژه بـا 73سال فعالیت در زمینه هاي عمرانی با انجام بیش از 50مدیران شرکت کلوین پس از 1399درسال 

اورمـان کاربري هاي مختلف اعم از صنعتی، درمانی، تفریحی، رفاهی، آموزشی، مسکونی و ورزشـی درکشـور پهن
، در راستاي حضور ویژه در پروژه هاي صنعتی خصوصاً در زمینه صنایع معدنی اعـم از فـوالدPC ,EPCبصورت 

ا سـازه ، برآن شدند تا با ایجاد یک گروه مشارکتی بـا شـرکت مهندسـی پوشـ... مس، آلومینیوم، آهک، سیمان و
فلزي پویا که داراي پانزده سال تجربه ساخت و نصب سازه هاي فـوالدي سـنگین و اجـراي پـروژه هـاي خـاص

تـن، بـا در 1300متر مربع و ظرفیت تولید ماهیانـه 30.000صنعتی و دارا بودن کارخانه اي به وسعت تقریبی  
.  آمیختن تجربیات مدیریتی، مالی و اجرایی، حضور ویژه در صنعت داشته باشند

در همین راستا، این مشارکت با جذب نیروهاي بنام و متخصـص در بخـش طراحـی کارخانـه فـوالد و 
غاز و سیمان و آلومینیوم و ایجاد یک دپارتمان قوي در کلیه زمینه هاي طراحی، ساخت و اجرا، فعالیت خود را آ

.در ادامه براي ثبت شخصیت حقوقی این مشارکت، آن را تحت نام شرکت کیان پوالد سده ثبت نمود
باشند و از آنجایی که مدیران این شرکت برآن بودند که در کلیه زمینه هاي صنعت حضور قوي داشته

زنجیر خدمات خود را به صورت کامل ارائه نمایند؛ عالوه بر طراحی و ساخت اقدام بـه ایجـاد واحـد نصـب و راه 
رکت هـایی اندازي با استفاده از مدیران ارشد با تجربه، مفید و بنام در این زمینه نموده و توانستند جزء معدود ش

:باشند که در کلیه زمینه هاي صنعت اعم از

طراحی-
ساخت-
حمل و نصب تجهیزات-
راه اندازي-

.  ارائه خدمات نمایند
ادامه
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مشخصات ثبتی

ن خیابا│خیابان سرو شرقی │سعادت آباد │تهران: دفتر مرکزي
│ 35پالك │کوچه اقبال ملی │عالمه شمالی 

ساختمان کیان پوالد سده
1997876910: کد پستی

26763596–26763403: تلفن تماس 
26763596:نمابر/فکس

info@k-p-c.ir: ایمیل
www.k-p-c.ir: وب سایت

2شـهرك صـنعتی کاسـپین │آبیـک │قزوین : آدرس کارخانه
ویا کارخانه شرکت مهندسی پوشا سازه فلزي پ│3خیابان تالش │

028-32884017: تلفن تماس

اي در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته و البته توانمندي هاي همکـاران فعـال و متفکـرو انجـام پـروژه هـ
رکت در اجـراي متعدد  با رعایت باالترین کیفیت و در بهینه ترین زمان ، خود  به تنهایی موید توانایی باالي این شـ

.پروژه هاي خاص در سطوح ملی می باشد
و اجراي دقیق، سریع و مقرون به صرفه پروژه هاي صنعتی، هدفی است مشـترك میـان مـا و کارفرمایـان

.مشاوران که در راستاي شکوفایی میهن مان  برآن همت گماشته اند

کیان پوالد سده : نام تجاري
K.P.C: نام اختصاري

سهامی خاص: نوع شرکت
576639: شماره ثبت

14009975044: شناسه ملی

تماسمشخصات 

mailto:info@k-p-c.ir
http://www.k-p-c.ir/
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خدمات قابل ارائه در صنایع
...)فوالد ، سیمان، آهک، گچ، مس، سرب، روي و (

خدمات مهندسی مشاوره مادر )  1
و صنعتی پروژه هاي کانی غیر فلزي

انجام خدمات مشاوره اي و نظارت

طراحی کامل کارخانه هاي فوالد، سیمان، آهک، گچ، مس، سرب، روي و...

 طراحی بخش هاي مختلف کارخانه هاي فوالد اعم از کوره، سیستم هاي انتقال مواد و...

قفیفلزي و بتنی، انواع جرثقیل هاي سطراحی کامل سازه پل هاي فلزي، بتنی، ساختمان هاي

 ،طراحی معماري پروژه هاي عمرانی با انـواع کـاربري هـا؛ اعـم از مجموعـه هـاي مسـکونی، اداري
...آموزشی، توریستی، تفریحی و

 براي پروژه ها) اقتصادي و فنی(گزارش توجیهی

بازدید از خطوط فعال کارخانه هاي سیمان، گچ، آهک و ارائه خدمات مشاوره اي براي بهینه کردن
خطوط جهت باال بردن ظرفیت تولید براساس استاندارد ها و تجهیزات بروز

تهیه دستورالعمل ها تعمیر، نگهداري و راه اندازي پروژه ها

مشاوره براي تامین مصالح تجهیزات داخلی و خارجی

 تهیه و تنظیمFinal Book
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عملیات اجرایی) 2

:صنعتی

د، انواع تجهیزات صنعتی کارخانه هاي فوال
...سیمان، آلومینیوم و

انواع خطوط تولید کارخانه هاي صنعتی
ازه انواع جرثقیل هاي صنعتی سقفی و درو

اي با ظرفیت هاي مختلف
انواع سیستم انتقال مواد
انواع تجهیزات کارخانه هاي پتروشیمی
انواع تجهیزات نیروگاهی

:عمرانی

 ،ابنیه و با کاربري هاي اداري، درمانی، آموزشی
...صنعتی، تفریحی، مسکونی و

با هر نوع تاسیسات مکانیکی و الکتریکال و کنترل
...  کاربرد صنعتی، مسکونی، بیمارستانی و 

 ساختمانی، پل ها و(سازه هاي فلزي(...
ترراهسازي، عملیات خاکی، پل سازي، تحکیم بس
سدسازي
خطوط انتقال آب، فاضالب، گاز و نفت
 نیرو اعم از اجراي سیستم هاي فشار قوي با

ظرفیت هاي مختلف انتقال برق
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امکانات ویژه

هزینـه ساخت برخی تجهیزات فوالدي با ابعاد بزرگتر از حدود متعارف در خارج از کارگاه محل نصب یکی از عمده دالیل باال رفـتن
در بخـش اجـرا ایـن . هاي حمل و نقل و همچنین عامل مهمی در ایجاد برخی کندي ها و تاخیرات در پروسه ساخت و نصب می باشـد

. شرکت توانایی احداث سالن هاي سرپوشیده جهت ساخت المان هاي مختلف تجهیزات را دارا می باشد
ابـل این شرکت با بررسی وجوه مختلف کار در خصوص احداث سالن ساخت در محل، با در نظر گرفتن میزان خروجی مورد نیـاز و ق
هش حصول و مدت زمان تجهیز سالن مذکور، پیشنهادات خود را با کارفرما در میان گذاشته و در نهایت بهترین تصـمیم در جهـت کـا

. هزینه ها و استفاده بهینه از زمان حاصل خواهد آمد
تـن 2500در همین زمینه تصاویر سالن ساخت تجهیزات فلزي در محل پروژه کارخانه گندله سازي بهاباد جهـت سـاخت بـیش از 

مترمربع با لحاظ نمودن 5600این سالن با مساحت . این کتابچه ارائه گردیده است3تجهیزات فلزي سنگین و حجیم در پیوست شماره 
شل گردان، نیازمندي هاي آتی کارفرما ساخته شده و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه اي، رول بازکن، دستگاه نورد و

.ماه جهت بهره برداري به سایت پروژه ارسال گردید3در بازه زمانی کمتر از ... وCNCدستگاه برش 
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تـن تجهیـزات فلـزي 2500کارگاه ساخت قطعات فوالدي به منظور ساخت بـیش از احداث 
میلیون تنی گندله سازي بهاباد و برخی تجهیزات موجود در سایت 4پروژه کارخانه 

)پروژه گندله سازي بهاباد(نمونه کارخانه ساخت 

مشخصات کلی سالن تولید

شرکت فوالد غدیر ایرانیانکارفرما
کیان پوالد سدهمجري طرح

بهابادمحل اجراء پروژه
مترمربع2000مساحت سالن سرپوشیده

مترمربع3600مساحت محوطه روباز
ماه3مدت زمان ساخت و تجهیز

تجهیزات تامین شده در محل

تن15جرثقیل سقفی با ظرفیت 
CNCدستگاه برش 

دستگاه جوش زیر پودري
تن18جرثقیل دروازه اي دو وینچه با ظرفیت 

انواع جرثقیل و لیفتراك 
دستگاه نورد و شل گردان

متر3دستگاه رول بازکن عرض 
250KWAدیزل ژنراتور 
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Description

“asuscipit eros iste metus 

auctor id dapbus qum 

aliquam pretum viverra”

تجهیزات
learn more
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بازرگانی داخلی و خارجی) 3

و ارائه گزارش فنی و مالی براي متریال درخواستی کارفرمایان از تامین کنندگان خارجی
مقایسه کلیه پیشنهاد ها و ارائه نظر کارشناسی نهایی

تنظیم قرارداد هاي دو زبانه با رعایت کلیه اصول حقوقی و فنی
ثبت سفارش و پیگیري تولید، انجام آزمایش هاي تضمین کیفیت
ترخیص
دریافت ال سی در صورت نیاز
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مدیرعامل

عارف خدائی

معرفی هیات مدیره

لیسانس عمران

سال29: سابقه حرفه اي

رئیس هیات مدیره

احمد ایزانلو

لیسانس برق

سال29: سابقه حرفه اي

نائب رئیس هیات مدیره

کریم اله خدائی

لیسانس مکانیک

سال50: سابقه حرفه اي

عضو هیات مدیره

شایان خدائی

فوق لیسانس

سال10: سابقه حرفه اي

عضو هیات مدیره

پویا ایزانلو

لیسانس صنایع

سال5: سابقه حرفه اي
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چارت سازمانی سوابق مدیران ارشد و نیروي 
انسانی متخصص

سابقه کاري
رشته 

تحصیلی
مدرك 
تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی ف

ردی

سال25 مکانیک فوق لیسانس
معاونت فنی و 

مهندسی جعفر زینالی اقدم 1

سال15 عمران فوق لیسانس معاونت پروژه ها حمیدرضا کریمی 2

سال18 مکانیک لیسانس مدیر پروژه حسین فکري مقدم 3

سال30 مکانیک لیسانس مدیر پروژه فربد زرگر 4

سال18 عمران لیسانس مدیر پروژه مجید هاشمی 5

سال10 مکانیک دکتري سرپرست فنی احسان کرامت 6

سال14 مکانیک فوق لیسانس سرپرست طراحی محمد پیریایی 7

سال15 عمران فوق لیسانس دفتر –دفتر فنی 
مرکزي علی تابش 8

سال20 صنایع فوق لیسانس ل کنتر–دفترفنی 
پروژه سید داوود موسوي 9

سال20 حسابداري فوق لیسانس مدیر مالی محسن قربانی 10
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سوابق مدیران ارشد و نیروي 
انسانی متخصص

سابقه کاري
رشته 

تحصیلی
مدرك 
تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی ف

ردی

سال22 عمران لیسانس سرپرست کارگاه فرشید کریمی  11

سال20 عمران لیسانس سرپرست کارگاه مصطفی امامی 12

سال18 عمران لیسانس سرپرست کارگاه پویا اسماعیلیون 13

سال14 مکانیک لیسانس ی سرپرست دفتر فن احمد مهدوي 14

سال22 عمران لیسانس مدیر کارخانه بهزاد مساعد 15

سال20 عمران لیسانس مدیر تولید محمدعلی ایزانلو 16

سال7 عمران لیسانس سرپرست بازرگانی سید جواد موسوي 17

سال7 عمران فوق لیسانس
-دفتر فنی 

کارشناس سازه محمد قاسمی 18

سال11 برق فوق لیسانس
-دفتر فنی 

کارشناس برق حامد پوردروگر 19

سال5 مکانیک فوق لیسانس
-دفتر فنی 

کارشناس مکانیک یکیارش توفیق 20

سابقه کاري
رشته 

تحصیلی
مدرك 
تحصیلی سمت

نام و نام 
خانوادگی ف

ردی

سال2 مکانیک فوق لیسانس
-دفتر فنی 

کارشناس مکانیک زهرا ابراهیمی 21

سال8 عمران لیسانس
-دفتر فنی 

کارشناس سازه سعید سهرابی 22

سال7 مکانیک لیسانس
-دفتر فنی 

کارشناس مکانیک مصطفی علیزاده 23

سال2 مکانیک لیسانس
-دفتر فنی 

کارشناس مکانیک الیکا سادات انوار 24

سال7
مدیریت 
صنعتی لیسانس

-دفتر فنی
یکارشناس بازرگان کیوان نیکونیا 25

سال17
مهندسی 

معماري فوق لیسانس ل کنتر–دفترفنی 
پروژه مرجان مقدم 26

سال8 حسابداري فوق لیسانس
کارشناس 
حسابداري زهرا شایسته 27

سال5 حسابداري لیسانس
کارشناس 
حسابداري سمیه شامی 28
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گواهینامه ها
کیان پوالد سده
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گواهینامه ها
کلوین
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گواهینامه ها
پوشاسازه فلزي پویا
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کلوینتقدیر نامه ها و رضایت نامه ها

پوشاسازه فلزي پویا
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توان تجهیزاتی آماده به کار شرکت کیان پوالد سده

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

بهاباد2جرثقیل سقفی1

بهاباد1تن30رول بازکن 2

بهاباد3دستگاه نورد3

بهاباد1دستگاه گیوتین4

بهابادCNC1برش 5

بهاباد1اره نواري6

بهاباد1پانچ هفت کاره7

بهابادCNC1دستگاه پانچ 8

بهاباد1فک7راسته بر 9

بهاباد2راسته بر10

بهاباد2قیچی هیدرولیک11

بهاباد2اره آتشی12

بهاباد9دستگاه برش ریلی13

بهاباد2دریل مگنت14

بهاباد2دریل رادیال15

بهاباد2دریل ستونی16

بهاباد2دریل گردبر17

بهاباد1دستگاه فرز18

بهاباد4دستگاه جوش زیر پودري دروازه اي19

بهاباد2دستگاه اسلک زن دروازه اي20

توان تجهیزاتی آماده به کار شرکت کیان پوالد سده

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

بهاباد2جرثقیل سقفی1

بهاباد1تن30رول بازکن 2

بهاباد3دستگاه نورد3

بهاباد1دستگاه گیوتین4

بهابادCNC1برش 5

بهاباد1اره نواري6

بهاباد1پانچ هفت کاره7

بهابادCNC1دستگاه پانچ 8

بهاباد1فک7راسته بر 9

بهاباد2راسته بر10

بهاباد2قیچی هیدرولیک11

بهاباد2اره آتشی12

بهاباد9دستگاه برش ریلی13

بهاباد2دریل مگنت14

بهاباد2دریل رادیال15

بهاباد2دریل ستونی16

بهاباد2دریل گردبر17

بهاباد1دستگاه فرز18

بهاباد4دستگاه جوش زیر پودري دروازه اي19

بهاباد2دستگاه اسلک زن دروازه اي20

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

بهاباد6دستگاه جوش زیر پودري21

بهابادco230ترانس جوش 22

بهاباد3دستگاه تراش23

بهاباد2دستگاه پالسما24

بهاباد35دستگاه رکتی فایر25

بهاباد2تن12تاورکرین 26

بهاباد1تن8تاورکرین 27

بهاباد1کمپرسور باد28

بهاباد2شل گردون 29

بهاباد4دستگاه ایرلس30

بهاباد4دیگ سندبالست31

بهاباد1کمپرسور سندبالست32

بهاباد1اینجرسول سند بالست33

بهاباد1ژنراتور ولوو34

بهابادCO10کپسول 35

بهاباد2تن12تاورکرین 36

بهاباد1تن8تاورکرین 37

بهاباد1کمپرسور باد38

بهاباد2شل گردون 39

بهاباد4دستگاه ایرلس40
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توان تجهیزاتی آماده به کار شرکت کیان پوالد سده

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

بهاباد10کیلویی10کیلویی و 5آون41

بهاباد11دستگاه برش دستی42

بهاباد10دستگاه جوش تک فاز43

بهاباد5دستگاه برش ریلی44

بهاباد1لودر45

بهاباد1تن50جک 46

بهاباد1تراز لیزري47

بهاباد2تن2.3ورق گیر 48

بهاباد3دوربین نیوو49

بهاباد1دوربین تئودولیت50

بهاباد3دوربین تئودولیت51

بهاباد1دوربین توتال52

بهاباد1دستگاه زبري سنج53

بهاباد3تن2.3تیفور 54

بهاباد220مهارکش 55

بهاباد6تن2مگنت 56

بهاباد3عددي اکسیژن12پالت 57

بهاباد8عددي اکسیژن16پالت 58

بهابادUT2دستگاه 59

بهاباد1مترمکعب30بچینگ پالنت به ظرفیت 60

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

بهاباد1مترمکعب6میکسر باظرفیت 61

بهاباد2بیل بکهو62

بهاباد1تراکتور بیل دار63

بهاباد1کفی تراکتور64

بهاباد1تانکرآب چرخ دار65

بهاباد2دامپر66

بهاباد1غلطک67

بهاباد14بتونیر دیزلی و برقی68

بهاباد2دستگاه ثابت برش سنگ69

بهابادCo28دستگاه جوش 70

بهاباد2دریل بزرگ71

بهاباد14بتونیر دیزلی و برقی72

بهاباد2باالبر گردان73

بهاباد10باالبر ثابت74

بهاباد2قیچی برقی آرماتوربندي75

بهاباد2خم کن برقی آرماتوربندي76

بهاباد1دستگاه خاموت زن77

3500قالب فلزي جهت کارهاي بتونی78
بهابادمترمربع

بهاباد15ویبراتور79

بهاباد8کمپکتور80

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

بهاباد3دستگاه کمپرسور81

بهاباد5دریل بتن کن82

بهاباد8دستگاه سنگ فرز83
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هتجهیزات ابنیه شرکت کیان پوالد سد

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

آماده بکار1تن12تاورکرین 1

آماده بکار1تن8تاورکرین 2

آماده بکار1مترمکعب30بچینگ پالنت به ظرفیت 3

آماده بکار1مترمکعب6میکسر باظرفیت 4

آماده بکار1بیل بکهو5

آماده بکار2تراکتور بیل دار6

آماده بکار1کفی تراکتور7

آماده بکار1تانکرآب چرخ دار8

آماده بکار2دامپر9

آماده بکار2غلطک10

آماده بکار14بتونیر دیزلی و برقی11

آماده بکار2باالبر گردان12

آماده بکار10باالبر ثابت13

آماده بکار2قیچی برقی آرماتوربندي14

آماده بکار2خم کن برقی آرماتوربندي15

آماده بکار1دستگاه خاموت زن16

3500قالب فلزي جهت کارهاي بتونی17
آماده بکارمترمربع

آماده بکار15ویبراتور18

آماده بکار8کمپکتور19

آماده بکار3دستگاه کمپرسور20

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

آماده بکار5دریل بتن کن21

آماده بکار2دستگاه ثابت برش سنگ22

آماده بکار8دستگاه سنگ فرز23

8000داربست24
آماده بکارمترمربع

آماده بکار3دوربین نیوو25

آماده بکار2دوربین تودولیت26

آماده بکار1دوربین توتال استیشن27

آماده بکار5سیلوي سیمان در ظرفیت هاي مختلف28

آماده بکار4حدیده برقی29

آماده بکار4دستگاه لبه کشو زن30

آماده بکار2وینچ کابل کشی31

آماده بکار15ابزار لوله کشی جهت اکیپ32

آماده بکار12ابزار برقی جهت اکیپ33

آماده بکار2کیلو وات50دیزل ژنراتور 34

آماده بکار6وانت35

آماده بکار6موتورسیکلت36

آماده بکار4دستگاه جوش دیزلی37

آماده بکار3دستگاه جوش دینام38

آماده بکار6دستگاه جوش رکتیفایر39

آماده بکار30دستگاه جوش ترانس40

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

آماده بکار7جرثقیل دستی41

آماده بکار2دریل پایه دار 42

آماده بکار210KVA1دیزل ژنراتور 43

آماده بکار35KVA2دیزل ژنراتور 44

آماده بکار25KVA1دیزل ژنراتور 45

آماده بکار2اره آتشی 46

آماده بکار3اینچ2پمپ آب 47

آماده بکار4پمپ لجن کش48

آماده بکار2تانکر آب چرخ دار49

آماده بکار8کانکس 50
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ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

کارخانه آبیک35دستگاه رکتی فایر1

کارخانه آبیکco249ترانس جوش 2

کارخانه آبیک9دستگاه برش ریلی3

کارخانه آبیکm1 16دریل ستونی4

کارخانه آبیک20m1دریل ستونی5

کارخانه آبیک6دستگاه جوش زیر پودري6

کارخانه آبیک4دستگاه جوش زیر پودري دروازه اي7

کارخانه آبیک6تن10جرثقیل سقفی8

کارخانه آبیک2تن16جرثقیل سقفی9

کارخانه آبیک4تن5جرثقیل سقفی10

کارخانه آبیک2تن20جرثقیل سقفی11

کارخانه آبیک3تن6جرثقیل سقف12

کارخانه آبیک1تن2جرثقیل سقفی13

کارخانه آبیک8عددي اکسیژن16پالت 14

کارخانه آبیک3عددي اکسیژن12پالت 15

کارخانه آبیک1تن4مخزن اکسیژن 16

کارخانه آبیک2سنگ فرز دیواري17

کارخانه آبیک1متري6دستگاه گیوتین 18

کارخانه آبیک1متري2دستگاه گیوتین 19

کارخانه آبیک2دستگاه دریل رادیال20

تجهیزات موجود در کارخانه ساخت

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

کارخانه آبیک1دستگاه پانچ هفت کاره21

کارخانه آبیکcnc1دستگاه پانچ 22

کارخانه آبیک2متري12دستگاه راسته بر 23

کارخانه آبیک2دستگاه اره آتشی24

کارخانه آبیک1متري4دستگاه تراش 25

کارخانه آبیک1دستگاه فرز26

کارخانه آبیک1متري4دستگاه نورد 27

کارخانه آبیک2کمپرسور باد28

کارخانه آبیک111کمپرسور کمنز کات 29

کارخانه آبیک4دستگاه ایر لس30

کارخانه آبیک4دیگ سند بالست31

کارخانه آبیک2متري2دستگاه تراش 32

کارخانه آبیک1متريCNC 6دستگاه برش گرم 33

کارخانه آبیک1ژنراتور ولوو34

کارخانه آبیک4)سواري.نیسان.تریلر(وسائل نقلیه35

کارخانه آبیک71سنگ فرز بزرگ36

کارخانه آبیک86سنگ فرز متوسط37

کارخانه آبیک1تن کوماتسو10لیفتراك 38

کارخانه آبیک2دستگاه اسلک زن دروازه اي39

کارخانه آبیک12متري6گاري 40

ف
دی

ر

محل نصبتعدادشرح

کارخانه آبیکCO295سیلندر 41

کارخانه آبیک42سیلندر اکسیژن42

کارخانه آبیکLpg32سیلندر 43

کارخانه آبیک6تن2مگنت 44

کارخانه آبیک1دستگاه اره نواري45

کارخانه آبیک8سیلندر آتش نشانی46

کارخانه آبیک4پرینتر لیزري47

کارخانه آبیک2دستگاه پالسما48

کارخانه آبیکUT2دستگاه 49

کارخانه آبیک1تنی60باسکول 50



22 KPC

پروژه هاي در دست اجرا

ف
تناژسالانام کار فرممحل پروژهنام پروژهردی

درصد 
پیشرفت

1
طراحی، تامین و ساخت کوره، دودکش و تجهیزات گندله 

%97تن13993600پامیدکوبهاباد-یزد سازي بهاباد

2
دستگاه نوارنقاله گندله سازي 23طراحی، تامین و ساخت 

%99تن13992100پامیدکوبهاباد-یزد بهاباد

%80تن14001300پامیدکوخراسان-نیشابورطراحی، ساخت و نصب سیستم انتقال مواد فوالد خراسان3

4
ي نصب و راه اندازي تجهیزات مکانیکال کارخانه گندله ساز

%35تن140013000پامیدکوبهاباد-یزد بهاباد

5
کرهاي طراحی، تامین و ساخت سیستم انتقال مواد ادتیو به بون

%98تن1401200ارسیمان نیزقمسیمان نیزار قم

%75تن1401200ارسیمان نیزقمیزار قمنصب سیستم انتقال مواد ادتیو به بونکرهاي سیمان ن6
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2016 2017 2018
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2016 2017 2018

)EPC(طراحی ،تامین و ساخت عنوان قرارداد

شرکت فوالد غدیر ایرانیانکارفرما

پامیدکومجري طرح

بهابادمحل اجراء پروژه

تن3600وزن سازه 

درحال اجراوضعیت پروژه 

ماه12مدت قرارداد

ابادطراحی، تامین و ساخت تجهیزات گندله سازي به پروژه ها

1046



25 KPC

2016 2017 2018

ابادطراحی، تامین و ساخت تجهیزات گندله سازي بهپروژه ها

1046



26 KPC

2016 2017 2018

ابادطراحی، تامین و ساخت تجهیزات گندله سازي بهپروژه ها

1046



27 KPC

2016 2017 2018

ابادطراحی، تامین و ساخت تجهیزات گندله سازي بهپروژه ها

1046



28 KPC

2016 2017 2018

ابادطراحی، تامین و ساخت تجهیزات گندله سازي به ابادطراحی، تامین و ساخت تجهیزات گندله سازي بهپروژه ها

1046



29 KPC

2016 2017 2018

ابادطراحی، تامین و ساخت تجهیزات گندله سازي بهپروژه ها

1046



30 KPC

ابادطراحی، تامین و ساخت تجهیزات گندله سازي بهپروژه ها

1046



31 KPC

نوار نقاله دستگاه 23طراحی، تامین و ساخت 
انتقال مواد گندله سازي بهاباد

)EPC(طراحی ،تامین و ساخت خطوط انتقال مواد عنوان قرارداد

شرکت فوالد غدیر ایرانیانکارفرما

پامیدکومجري طرح

بهابادمحل اجراء پروژه

ماه10مدت قرارداد

درحال اجراوضعیت پروژه

تن1400وزن سازه فلزي

تن700وزن مکانیکال

پروژه ها

1035



32 KPC

نوار نقاله دستگاه 23طراحی، تامین و ساخت 
انتقال مواد گندله سازي بهاباد

پروژه ها

1035



33 KPC

نوار نقاله دستگاه 23طراحی، تامین و ساخت 
انتقال مواد گندله سازي بهاباد

پروژه ها

1035



34 KPC

نوار نقاله دستگاه 23طراحی، تامین و ساخت 
انتقال مواد گندله سازي بهاباد

پروژه ها

1035



35 KPC

2016 2017 2018

د نوار نقاله دستگاه انتقال موا6طراحی، تامین و ساخت 
گندله سازي خراسان

پروژه ها

1163

)EPC(طراحی ،تامین و ساخت خطوط انتقال مواد عنوان قرارداد

فوالد خراسانکارفرما

نیشابور-خراسان رضوي محل اجراء پروژه

ماه6مدت قرارداد

درحال اجراوضعیت پروژه

تن900وزن سازه فلزی

تن400وزن مکانیکال



36 KPC

2016 2017 2018

نوار نقاله دستگاه انتقال مواد6طراحی، تامین و ساخت 
گندله سازي خراسان

پروژه ها

1163



37 KPC

ل تن تجهیزات مکانیکا13000نصب و راه اندازي 
در کارخانه گندله سازي بهاباد 

پروژه ها

1128

)EPC(طراحی ،تامین و ساخت خطوط انتقال مواد عنوان قرارداد

شرکت فوالد غدیر ایرانیانکارفرما

پامیدکومجري طرح

بهابادمحل اجراء پروژه

ماه16مدت قرارداد

شرکت فوالد غدیر ایرانیانکارفرما



38 KPC

ل تن تجهیزات مکانیکا13000نصب و راه اندازي 
در کارخانه گندله سازي بهاباد 

پروژه ها

1128



39 KPC

ل تن تجهیزات مکانیکا13000نصب و راه اندازي 
در کارخانه گندله سازي بهاباد 

پروژه ها

عدد بالینگ دیسک6نصب 

نصب سرند

نصب میکسر

HPGRنصب 

1128



40 KPC

ل تن تجهیزات مکانیکا13000نصب و راه اندازي 
در کارخانه گندله سازي بهاباد 

پروژه ها

مرنصب استکر و ریکالی

1128



41 KPC

ل تن تجهیزات مکانیکا13000نصب و راه اندازي 
در کارخانه گندله سازي بهاباد 

پروژه ها

نصب کوره

1128



42 KPC

ل تن تجهیزات مکانیکا13000نصب و راه اندازي 
در کارخانه گندله سازي بهاباد 

پروژه ها

دنصب خطوط انتقال موا

1128



43 KPC

ل تن تجهیزات مکانیکا13000نصب و راه اندازي 
در کارخانه گندله سازي بهاباد 

پروژه ها

نصب دودکش

1128



44 KPC

ل تن تجهیزات مکانیکا13000نصب و راه اندازي 
در کارخانه گندله سازي بهاباد 

پروژه ها

1128



سوابق بنیان گذاران
قت کنونی این بی شک توان علمی ، فنی و تجربیات پیشین  بیانگذارن کیان پوالد سده زمینه ساز پیشبرد و موف

…سازه فلزي پویا  خالی از لطف نیستنگاهی اجمالی بر سوابق شرکت کلوین و پوشا.  شرکت است

45 KPC
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کلوین
راستايدرعمدتاًشرکتاینهايفعالیتوشدهتاسیس1349درسالکلوینشرکت

باشدهتکمیلپروژه73ازبیششرکتاین.میباشدتاسیساتوابنیه،ساز،وساخت

نیزصنعتیسازوساختزمینهدروداشتهخودساله50دررزومهمختلفهايکاربري

.داردبسزاییتجربیات

میباشد؛زیرشرحبهپیمانکاريصالحیتگواهینامهدارايکلوینشرکت

ابنیهوساختمانرشته1پایه

تجهیزاتوتاسیساترشته2پایه

آبرشته5پایه

نیرورشته5پایه



47 KPC

سوابق عمرانی شرکت کلوین

ف
دی

ر

نام مشاورنام کار فرمانام پروژه

بنیادعلويبنیاد علوي تاسیسات هتل آسمان1

توسعه عمران دانشگاه تربیت معلم تاسیسات دانشگاه تربیت معلم زاهدان 2

سورتک بانک اعتبارات تاسیسات وساختمان بانک اعتبارات ایران کرمان 3

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

بهداري کرمان بهداري  تاسیسات بیمارستان ریوي کرمان 5

بهداشت محیطبهداري تاسیسات آبرسانی قراء ایرانشهر6

---دانشگاه کرمان قسمتی از تاسیسات دانشگاه کرمان 7

---سازمان غله تاسیسات کارخانه نان ماشینی کرمان 8

آموزش و پرورش کرمانآموزش و پرورش تاسیسات مرکز آموزش سپاه دانش کرمان 9

---سازمان غله تاسیسات کارخانه نان ماشینی ایرانشهر10

---بهداري تاسیسات بیمارستان حمایت حیوانات تهران 11

---سازمان جهانگردي تاسیسات مهمانسراي آستارا12

مشاوریکم صنایع شیر ایرانتاسیسات کارخانه شیر پاستوریزه گرگان 13

مشاوریکم صنایع شیر ایرانتاسیسات کارخانه شیر پاستوریزه کرمان 14

التوبهداري تاسیسات بیمارستان شهید بهشتی کرمان 15

بهداري سیستان و بلوچستانبهداري تاسیسات زایشگاه قدس زاهدان 16

بهداري سیستان و بلوچستان---تاسیسات بیمارستان حضرت علی اصغر زاهدان  17

بهداري سیستان و بلوچستان---تاسیسات بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان 18

طرح گسترش ونیروکارتن ایران تاسیسات کارخانه کارتن ایران تهران 19

کوادراتمسکن و شهرسازي بوشهرتاسیسات دانشسراي مقدماتی بوشهر20

بهداشت محیط---روستا توابع 8تاسیسات آبرسانی 21

------تاسیسات مرکز تحقیقات تولید مثل ایران تهران22

------تاسیسات مرکز آموزش شهربانی تهران 23

24
ان و تاسیسات خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی سیست

بهداري بهداري بلوچستان 

25
واحدي پتروشیمی بندر امام 128تاسیسات مجموعه 

طرحهاي زیربنایی)هر(پتروشیمی بندرامام خمینی)ره(خمینی

ف
نام مشاورنام کار فرمانام پروژهردی

طرحهاي زیربنایی)هر(پتروشیمی بندرامام خمینی)ره(واحدي پتروشیمی بندر امام خمینی128مجموعه 26

طرحهاي زیربنایی  )هر(پتروشیمی بندرامام خمینی)ره(تاسیسات مخابرات شهرك بعثت پتروشیمی بندر امام خمینی 27

طرحهاي زیربنایی )هر(پتروشیمی بندرامام خمینی)ره(هاي کمپ کارگري پتروشیمی بندر امام خمینی تاسیسات موتورخانه28

طرحهاي زیربنایی)هر(پتروشیمی بندرامام خمینی)ره(تاسیسات انبارهاي صنعتی پتروشیمی بندرامام خمینی29

طرحهاي زیربنایی)هر(پتروشیمی بندرامام خمینیتاسیسات آبنماهاي پارك شرقی شهرك بعثت 30

مهندسین مشاور طرح و آباديمجري طرحهاي بیمارستانیتختخوابی گناوه 96تاسیسات بیمارستان 31

مهندسین مشاور شورامجري طرحهاي بیمارستانیتختخوابی کردکوي96تاسیسات بیمارستان 32

مهندسین مشاور ایران بنتوانیر کرجهاي گازي توانیرتاسیسات سالن بازسازي قطعات داغ توربین33

مهندسین مشاور سانو آگور-سیمان بجنورد هاي سیمان بجنوردتاسیسات ساختمان34

مهندسین مشاور نواندیشمرکزتحقیقات فیزیک  تهران-بازسازي تاسیسات مرکز تحقیقات فیزیک نظري35

طرح هاي زیربنایی )هر(پتروشیمی بندرامام خمینی)ره(تاسیسات آروماتیک و سردخانه پتروشیمی بندرامام خمینی36

مهندس خدائیانخانم افشاري و شرکاءتهران-ابنیه وتاسیسات مجتمع مسکونی افشاري وشرکاء 37

مهندسین مشاور  بینش و فندانشگاه تبریزتاسیسات دانشکده کشاورزي مراغه38

مدیریت  پروژه هاي اجرایی)هر(پتروشیمی بندرامام خمینیشهرك بعثت–ابنیه و تاسیسات مجموعه فرهنگی ورزشی اندیشه 39

مدیریت  پروژه هاي اجرایی)هر(پتروشیمی بندرامام خمینینگهداري تأسیسات موتورخانه استخر و پکیج ها و برق اندیشه40

مشاور آتک عسلویهتوسعه صنایع پتروشیمیمجموعه در عسلویه6تاسیسات موتورخانه کمپ موقت 41

مشاور آتک عسلویهتوسعه صنایع پتروشیمیتاسیسات موتورخانه مرکزي مهمانسراي عسلویه42

مشاور آتک عسلویهتوسعه صنایع پتروشیمیابنیه و تاسیسات پمپ بنزین عسلویه43

تاسیسات برقی و مکانیکی کارخانه طرح فروکروم سبزوار44
ی شرکت تهیه و تولید موادمعدن

مهندسین مشاور آتاواایران

اداره کل ساختمانایساکوتهران-تاسیسات در سطح ایران خودرو45

مهندسین مشاور همگروهتربیت بدنی استان اردبیلابنیه و تاسیسات ورزشگاه اردبیل46

انرژي پایدارشرکت پتروشیمی خوارزمی-CFCتعویض گاز دستگاه هاي مبرد 47

مهندسین مشاور آتاواصندوق بازنشستگی فوالد)دستمزدي(تاسیسات مجتمع تجاري اداري هتل کیان 48

تجهیزونوسازي مدارس19آموزش و پرورش منطقه تهران-ابنیه سالن ورزشی دختران49

مهندسین مشاور رهشهرسازمان عمران قشمآبرسانی و روشنایی معابر شهرك صنعتی توال ي قشم50

ف
نام مشاورنام کار فرمانام پروژهردی

شرکت برق منطقه اي هرمزگانقشم-کیلو ولت سوزا63/20ابنیه و تاسیسات پست 51
معاونت طرح و 

توسعه

---شرکت ساختمانی عمران تکالرتاسیسات موتورخانه مرکزي برج نگین تهران52

53
ساختمان اداري دانشگاه آزاد 5و 3ابنیه و تاسیسات بلوك  

واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران
مهندسین مشاور 

موژدا

واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد ساختمان اداري دانشگاه آزاد تهران5و 3نازك کاري بلوك 54
مهندسین مشاور 

موژدا

ابنیه و تاسیسات ساختمان دادگستري کل خراسان شمالی55
دادگستري کل استان خراسان 

شمالی
مهندسین مشاور 

توان

56
)  السالمعلیه(ابنیه و تاسیسات پلی کلینیک تخصصی امام علی 

شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و 

بختیاري
مهندسین مشاور 

شورا

شرکت ساختمانی و راهبري ملتتاسیسات اداره سرپرستی شعب بانک ملت قم57
مهندسین مشاور 

مآب

58
ابنیه و تاسیسات ساختمان هاي اداره کل زندان ها و ثبت احوال

خراسان شمالی
مسکن و شهرسازي استان خراسان 

شمالی
مهندسین مشاور 

شورا

59
احداث مخازن و اجراي شبکه آبرسانی پردیس دانشگاهی 

دانشگاه تربیت معلمحصارك کرج
مهندسین مشاور 

شورا

دادگستري کل استان خوزستانابنیه و تاسیسات ساختمان کل دادگستري آبادان60
مهندسین مشاور 

توان

61
-تکمیل ساختمان دیوان محاسبات کل استان خراسان شمالی

بجنورد
مسکن و شهرسازي استان خراسان 

---شمالی 

62
ر بند-احداث رستوران و آمفی تئاتر مجتمع پتروشیمی رازي

مجتمع پتروشیمی رازيماهشهر
مهندسین مشاور 

فجر و توسعه

سازمان پزشکی قانونی کشور)رشت(مجموعه آزمایشگاهی و سالن تشریح پزشکی 63
مهندسین مشاور 

شورا

-شرکت خانه سازي ایرانتهیه و نصب هوارسان هاي اتاق هاي عمل بیمارستان لبافی نژاد64

-پردیس بانک تجارتمجتمع تجاري و مسکونی بانک تجارت65

طرحموسسه امید جلینپروژه ساختمانی گرمسار66

طرحموسسه امید جلین پروژه ساختمانی شهرك امام گرگان67

- GRUOPEکارخانه دارالن دارو68 NOXشرکت دارالن دارو

-دادگستري کل استان مرکزياراك3مجتمع قضایی شماره 69

نامورانشرکت آلومیناي ا یرانکارخانه شمش آلومینیوم جاجرم 70

-دادگستري کل استان مرکزيساخت سالن چند منظوره دادگستري اراك71

پارك فناوري پردیس2احداث سردرب فاز 72
موسسه طرح و توسعه علم و فناري

ایرانیان 
عصر فرایند 

معماري

-شرکت آلومیناي ایرانساخت یک دستگاه تیکنر73
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تصاویر برخی پروژه هاي تحویل شده کلوین
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تصاویر برخی پروژه هاي تحویل شده کلوین
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یاکارخانه پوشاسازه فلزي پو
سالن9شاملکهمترمربع30.000وسعتبهزمینیدرمجموعهاینساختکارخانه

دپويجهتبازروانبارمربعمتر6.000،مربعمتر15.000مساحتبهمجزاسرپوشیده
شهركدر،باشدمیخوابگاهواداريفضاهايمربعمتر2.000وآالتآهنومصالح

.استشدهواقع2کاسپینصنعتی



51 KPC

سوابق شرکت پویاسازه فلزي پویا

ف
نام مشاورنام کار فرمانام پروژهردی

سایولجاجرمساخت ونصب سوله هاي دیگ آلومینیوم1

سایولهشتگرد2ساخت ونصب پروژه ریحانه 2

سایولبهارستان-تهرانساخت ونصب پارکینگ مجلس شوراي اسالمی3

بنیاد بتن ایرانسمنانساخت ونصب پروژه مالت خشک سمنان4

سایولجاجرمساخت و نصب دیگ هاي آلومینیوم5

نیروي دریایی سپاهتهرانساخت و نصب پروژه نیرو دریایی سپاه6

خادمین شهرداريوردآورد-تهرانF11ساخت و نصب پروژه خادمین بلوك 7

خادمین شهرداريوردآورد-تهرانE10ساخت و نصب پروژه خادمین بلوك 8

گوپلهگرگانساختمان مدیریت شعب بانک ملت9

آلومینیوم المهديبندرعباسساخت بک فیلتر، الواتور آلومینیوم المهدي10

میرحسینیشاهرودفوالد شاهرود11

آهن و فوالد غدیر ایرانیانتهرانانساختمان اداري شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانی12

شرکت لفاف پوشش کاراهشتگردساخت جرثقیل13

شرکت مپنا بویلرتهرانساخت جرثقیل14

نصیر عمران آریاجاجرمداکت کارخانه آلومینیوم15

رزمندگان اسالمسنندجمجتمع آموزشی سنندج16

یششرکت آریا پترو گاز گلوبال کبیدبلند-بندر دیلماکسز پلتفرم-پایپ رك-توربو کمپرسور17

یششرکت آریا پتروگاز گلوبال کدروس-تهرانساختمان مرکزي شرکت آریا پتروگاز18

شرکت هواکاران صنعتپتروشیمی بندر امامکمپرسور سازي-مخازن هواي فشرده 19

چینNFCشرکت المردعدد آند و پالت400ساخت 20

ف
نام مشاورنام کار فرمانام پروژهردی

آلومیناي ایرانجاجرمومتکمیل ساخت و مونتاژ کرادل هاي سالن احیا شمش آلومینی21

آلومیناي ایرانجاجرمسال2تعمیر و نگهداري و مونتاژ آند راد و یوك مصرفی به مدت 22

ونشرکت دالگستر بیستشهرستان مهروپروژه احداث اقامت هاي عملیاتی پاالیشگاه گاز پارسیان23

اشرکت شیشه سازي مینقزوینتهیه، ساخت، حمل و نصب سازه فلزي کوره و دودکش24

شرکت تام ایران خودروتهرانساخت و نصب استراکچر و پلتفرم25

شرکت تام ایران خودروکرمان-فوالد سازي بردسیرساخت و نصب حصار انبار روباز26

شرکت تام ایران خودروتهرانساخت و نصب یازه تقویت سقف سالن تولیدایرانخودرو27

نصیر عمران آریایاسوجیاسوج) ع(پل امام سجاد 28

شهرداري–پایندآب کوشا شاهرودتامین متریال و ساخت پل شاهوار29
شاهرود

شهرداري–پایندآب کوشا شاهرودتامین متریال و ساخت پل طبیعت30
شاهرود

مهراز سامانبیرجند-خراسان جنوبی احداث ساختمان قانون تردد31

32
تامین متریال و ساخت اسالیدگیت ها و رادگیت هاي خصوص 

پامیدکوبهاباد-یزد انتقال مواد گندله سازي بهاباد

شرکت تام ایران خودروکرمان-فوالد سازي بردسیرساخت و نصب حصار انبار روباز26

شرکت تام ایران خودروتهرانساخت و نصب یازه تقویت سقف سالن تولیدایرانخودرو27

نصیر عمران آریایاسوجیاسوج) ع(پل امام سجاد 28

طرح هاي زیربنایی )ره(پتروشیمی بندرامام خمینی)ره(تاسیسات آروماتیک و سردخانه پتروشیمی بندرامام خمینی36

مهندس خدائیانخانم افشاري و شرکاءتهران-ابنیه وتاسیسات مجتمع مسکونی افشاري وشرکاء 37



12.817 K

52 KPC

اتصاویر برخی پروژه هاي تحویل شده پوشاسازه پوی



12.817 K

53 KPC

اتصاویر برخی پروژه هاي تحویل شده پوشاسازه پوی
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