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 )1معرفی ش کرت
 )2مشخصات عمومی

 )1-2مشخصات ثبتی
 )2-2مشخصات مدری عامل و اعضای هیات مدریه و ساری سهامدا ران

 )3گواهیانهم صالحیتپیمان کاری

 )1-3گواهی انهم صالحیت سازمان ربانهم و بودهج کشور(سازمان مدرییت و ربانهم رزیی استان تهران)
 )2-3تصوری گواهی صالحیت پیمان کاری صارده از سازمان مدرییت و ربانهم رزیی استان تهران
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 )1-4فهرست کاراهی انجام شده
 )2-4گزارش تصوریی کاراهی انجام شده

 )5توان فنی (مدری ،کا کرنانو رپسنل فنی و اجرایی)
 )1-5هیئت مدریه
 )2-5کا کرنان امور فنی
 )3-5کا کرنان مالی
 )4-5کا کرنان اداری

)6حسنسابقه کاراهیانجامشده

 )1-6تصوری تقدری انهم و رضایت انهم کاراهی انجام شده
 )2-6تصوری ارزشیابی کاراهی انجام شده

 )7توان تجهیزاتی

2

معرفی شرکت
ش کرت توان ربج آرا رد اردتشهبی ماه سال  1394با شماره ثبت  471711رد اداره ثبت ش کرتها و موسسات غیر
تجاری تهران هب عنوان پیمان کار رد زمینه طراحی  ،مشاوره و اجرای کلیه فعالیتهای عمرانی و اتسیسات ربقی و م کانیکی هب

ثبت رسیده و اما قبل از آن تحت عنوان شخص حقیقی هب انم پیمان کاری زعزیی از سال  1379ات  1386و از سال
 1386ات اردتشهبی سال 1394با انم ش کرت نیروکارابت کارردکلیهفعالیتهای عمرانیوربق،م کانیک واتمینونگهدا ری
کلیه ساختمانهای اداری با رد اختیار داشتن رپسنل مجرب و متخ صص و مهندسین و تکنسین اه و کارگران ماره و همچنین با دارا
بودن ماشین آالت و تجهیزات و پشتواهن مالی ،ش کرت توان ربج آرا را هب یکی از ش کرتهای معتبر رد سطح کشور تبدیل نموده
است و با هدفی محوری ; کیفیت ربرت ; گسترش خدمات و ایجاد اقتصاد سالم هب فعالیت خود اداهم داده است  .طراحی ،
مشاوره و اجرای کلیه فعالیتهای عمرانی اتسیسات ربقی و م کانیک از مهمترین فعایتهای این ش کرت بوده است و اکنون با
وجود عمر کواته ; پیشینه ای قوی وردخشان از طرح و اجرای رپوژه اهی گوانگون عمرانی واتسیساتی را رد کارانهم خود دارد
.امید استبتوانیمگامی ماندگارو مورث رد آبادانیرتشیب اریان زعزیربداریم .
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 )2مشخصات عمو یم
مش
 )1-2خصات ثبتی

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

انم  :شرکت توان ربج آرا
نوع شرکت :مسئولیتمحدود
مالکیت :خصوصی
سرماهی اولیه شرکت  2،100،000،000 :ريال
شماره ثبت 471711:
شناهس ملی 14004880226 :
مح
اترخی و ل ثبت  - 94/02/08 :تهران
صالحیت پیمان کاری :رتبه  5ابنیه و اتسیسات
نوع فعالیت  :طراحی  .مشاوره و اجرای کلیه فعالیتهای عمرانی اتسیسات ربقی و م کانیکی
آردس دفتر مرکزی  :تهران -زبرگراه اشرفی اصفهانی -رنسیدههب خروجی همت شرق-خیابانقموشی-ساختمانپارک -پالک-11طبقه -4واحد15
تلفن همراه09123195293 :
یم
TavanBorjAra@gmail.com
ا یل:
تلفکس44388460 :

•
•
•
•

رئیس هیئت مدریه  :آاقی امکل زعزیی
مدری عامل :آاقی مسعود ریحان ژناد قلی آبادی
انئب رئیس هیئت مدریه  :آاقی محمدرضا فرخی
صاحبان امضای مجاز  :رئیس هیئت مدریه هب همراه مهر شرکت

•
•

)2-2مشخصات مدری عامل و اعضای هیات مدریه و ساری سهامدا ران

4

 )3گواهی انهم صالحیت پیمان کاری
 )1-3گواهی انهمصالحیتسازمان مدرییتو ربانهمرزییاستانتهران
• اترخیتعیین صالحیت26/04/1396:
• شمارهصالحیت1279794:
• مدتاعتبارصالحیت :چهار سال
• اترخیاعتبارصالحیت 26/04/1400:

مح
• ل تعیین صالحیت  :تهران
• رتبه و رشتهتعیین صالحیت شده :پاهی 5رشتهابنیه و ساختمان و پاهی 5رشتهاتسیسات و تجهیزات

5

دفتر مرکزی

6

 )2-3تصوری گواهیصالحیتپیمان کاری صارده از سازمان مدرییتو ربان هم رزیی استانتهران
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 )1-4فهرست کاراهیانجام شده

 )4توان اجرایی ش کرت
1

مج
نش
تمع اداری سازمان باز ستگی شهرداری تهران

ابنیه و اتسیسات م کانیکی

سازمان عمران و بهسازی ابورذ

17200

1381

2

مج
تمع اداری و تجاری سهند

اتسیساتربقی و م کانیکی

نش
سازمان باز ستگی شهرداری تهران

20850

1383

تحویل قطعی

3

ساختمان خواب گاه دااگشنه کشاورزی رد صومعه سرا

اتسیساتربق وابنیه

شرکت پی سنگبنا

5190

1381

تحویل قطعی

4

ردمان گاه مااهن

اتسیساتربق

دکتر شجاعی

2800

1383

تحویل قطعی

5

مج
تمع اداری شورای شهر بندرازنلی

ابنیه و اتسیسات م کانیکی

شهرداری بندرازنلی

680

1383

تحویل قطعی

6

مج
تمع اداری دفتر مرکزی سازمان 15خرداد

اتسیساتم کانیکی

سازمان پازنده خرداد

3550

1383

تحویل قطعی

7

مج
تمع مسکونی 20واحدیاشرفیاصفهانی

اتسیساتربقی

مشارکت رد ساخت

3250

1388

تحویل قطعی

8

مسکن مهر افز 6رپند

اتسیسات م کانیکی

شرکت عمران و بهسازی
کرمانشااهن

117000

1388

تحویل قطعی

9

مج
تمع مسکونی 30واحدی بلوار تعاون

ابنیه

مشارکت رد ساخت

3880

1389

تحویل قطعی

10

مسکن مهر افز 8رپدیس

ابنیه و اتسیساتربق

شرکت عمران و بهسازی
کرمانشااهن

108000

1390

تحویل قطعی

11

مسکن مهر شهر کامیاران

ابنیه و اتسیسات م کانیکی

مسکن مهر

14400

1388

تحویل قطعی

12

مج
تمع مسکونی 80واحدی دولتخواه

اتسیساتربق و
م کانیک

تعاونی مسکن

12300

1389

تحویل قطعی

13

مجموهع پذریایی شیان

محوهط سازی

شهرداری منطقه4

34000

1389

تحویل قطعی

14

بیمارستان شهدا ی يافت آباد

ابنیه و اتسیساتربقی

بیمارستان شهدا ی يافت آباد

8500

1390

تحویل قطعی

ردیف

عنوان رپوژه

رشته

انم کارفرما

زریبنا

(مترمربع)

سال ساخت

وضعیت پیمان
تحویل قطعی

9

ر دی ف

عنوان رپوژه

رشته

انم کارفرما

زریبنا

(مترمربع)

سال
ساخت

وضعیت پیمان

15

اتمین و نگهدا ری اتسیسات ربق و م کانیک و مخاربات دااگشنه
خواهج نصیرالدین طوسی

اتسیسات ربقی و
م کانیکی و مخارباتی

دااگشنه خواهج نصیرالدین
طو س ی

 10بلوک

1390

تحویل قطعی

16

بانک ملت

اتسیسات ربق و شبکه

17

مج
تمع اداری و تجاری شهرداری تهران

اتسیسات ربق و
م کانیک

بانک ملت
نش
سازمان باز ستگی شهرداری
تهران

250

1393

تحویل قطعی

18500

1384

تحویل قطعی

18

ساختمان مرکزی سازمان اقتصاد اسالمی

اتسیسات ربق و
م کانیک و شبکه

سازمان اقتصاد اسالمی

12890

1384

تحویل قطعی

19

بوستان آموزشی و تفریحی الغدری

اتسیسات م کانیکی

20

ساختمان 12طبقه اداری آپاداان

اتسیسات ربق و
م کانیک

نش
سازمان باز ستگی شهرداری
تهران

55000

1385

تحویل قطعی

مشا کرت رد ساخت

4500

1392

تحویل قطعی

21

بوستان آموزشی و تفریحی رنگس

ابنیه و اتسیسات ربقی

22

نش
سازمان باز ستگی شهرداری
تهران

255000

1388

تحویل قطعی

ردمان گاه چشم زپشکی گوره دشت کرج
مج
تمع مسکونی  24واحدی باغ فیض

ابنیه

شرکت ده کار انجام

4500

1392

اتسیسات م کانیکی

مشا کرت رد ساخت

3660

1388

تحویل قطعی
تحویل قطعی

24

رپوژه بازسازی و بهسازی خواب گاههای ردون شهری و رپدیس
بومهن

ابنیه،اتسیسات ربقی
و م کانیکی

23

دااگشنه خواهج نصیرالدین
طو س ی

3500

1392

تحویل قطعی

25

ساخت و اجرای سازه نگهبان (شمع ردجا) دادکشنه کاتویپرت

ابنیه

دااگشنه خواهج نصیرالدین
طو س ی

1200

1395

تحویل قطعی

26

ساختمان نمااگشیه و پارگنیک پارک فناوری رپدیس

ابنیه و اتسیسات ربقی

پارک فناوری رپدیس

4832

1391

تحویل قطعی

27

مج
تمع مسکونی  10واحدی خیابان دولت

ابنیه

مشا کرت رد ساخت

2150

1390

تحویل قطعی

10

(مترمربع)

28

ساختمان اداری ش کرت نیو پایپ

اتسیسات م کانیکی و ربقی

شرکت نیو پایپ ( مهندس دوستان)

18000

1390

تحویل قطعی

29

شهرک صنعتی شمس آباد (ساختمان اداری شرکت تهوهی)

ابنیه  ،اتسیسات ربقیو م کانیکی

مهندس فراست

4500

1392

تحویل قطعی

30

ساختمان مسکونی  10واحدی خیابان خوش شمالی
بیمارستان مهرآئین لواسان

ابنیه

مشا کرت رد ساخت
دکتر فتاحی

1568

1392

5000

1392

تحویل قطعی
تحویل قطعی

3250

1392

پارک فناوری رپدیس

9500

1393

رد حال اجرا
تحویل قطعی

25765

1393

پارک فناوری رپدیس

26000

1394

تحویل قطعی

دااگشنه خواهج نصیرالدین
طوسی

1000

1395

تحویل قطعی

ردیف

عنوان رپوژه

رشته

انم کارفرما

زریبنا

سال
ساخت

وضعیت پیمان

31
33

ساختمان مسکونی  10واحدی شهرک الهل
ساختمان اداری  11طبقه گلشن

34

ساختمان فن و بازار ارتباطات

35

ساختمان اداری  ،تفریحی و خدماتی بلوک Eپارک فناوری

36

ساخت و اجرای سازه چربیگیر دادکشنه ربق

32

37
38
39
40
41
42

اتسیسات ربقی
اتسیسات ربقی
اتسیسات ربقی و م کانیکی

اتسیسات م کانیکی
اتسیسات ربق و
م کانیک
ابنیه و اتسیسات
م کانیکی

مشا کرت رد ساخت
شرکت رپژک

بازسازی و بهسازی سیستم افضالب و ربق دادکشنه
م کانیک
بازسازی و بهسازی ابنیه و اتسیسات ربقی و م کانیکی خواب گاه
اهی اندیشه،رسالت و خواهج عبدا هلل

اتسیسات م کانیکی و
ربقی
ابنیه و اتسیسات
م کانیکی و ربقی

دااگشنه خواهج نصیرالدین
طوسی
دااگشنه خواهج نصیرالدین
طوسی

بازسازی و بهسازی دادکشنه اهی عمران و علوم
بازسازی و تعمیر موسسه بیان سلیس

ابنیه

دااگشنه خواهج نصیرالدین طوسی

مج
اجرای عملیات اتسیسات ربقی بلوک  Dتمع ستادی
اجرای کامل ابنیه و اتسیسات م کانیکی و ربقی ساختمان اساتید
دادکشنه ربق

تحویل قطعی

2200

1395

تحویل قطعی

1800

1396

تحویل قطعی

موسسه بیان سلیس

600

1396

450

1396

تحویل قطعی
تحویل قطعی

اتسیسات ربقی

پارک فناوری رپدیس

25600

1395

تحویل قطعی

ابنیه و اتسیسات
م کانیکی و ربقی

دااگشنه خواهج نصیرالدین
طوسی

1000

1396

ردحال اجرا

ابنیه
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 )2-4گزارش تصوریی کاراهی انجام شده

مج
نش
 )1-2-4تمع اداری سازمان باز ستگی شهرداری تهران
مجتمع اداری سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
محل اجرا  :تهران بزرگراه نواب صفوی
زیربنا 17200 :متر مربع
نوع فعالیت :ابنیه و تاسیسات مکانیکی
کار فرما  :سازمان عمران و بهسازی ابوذر
تاریخ شروع 1381 :
تاریخ خاتمه 1383:

مج
 )2-2-4تمع اداری و تجاری سهند
مجتمع اداری و تجاری سهند
محل اجرا  :تهران بزرگراه نواب صفوی

زیربنا 20850 :متر مربع
نوع فعالیت :تاسیسات برقی و مکانیکی
کار فرما  :سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
تاریخ شروع 1383 :
تاریخ خاتمه 1384:
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 )3-2-4ساختمان خواب گاه دااگشنه کشاورزی رد صومعه سرا
ساختمان خوابگاه دانشگاه کشاورزی در صومعه سرا
محل اجرا  :شهرستان صومعه سرا
زیربنا 5190 :متر مربع
نوع فعالیت :تاسیسات برق و ابنیه
کار فرما  :شرکت پی سنگ بنا
تاریخ شروع 1381 :
تاریخ خاتمه 1382:

 )4-2-4ردمان گاه مااهن
درمانگاه ماهان
محل اجرا  :سعادت آباد میدان کتاب
زیربنا 2800 :متر مربع
نوع فعالیت  :تاسیسات برق
کار فرما  :دکتر شجاعی
تاریخ شروع 1383 :
تاریخ خاتمه 1384:
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مج
 )5-2-4تمع اداری شورای شهر بندر ازنلی
مجتمع اداری شورای شهر بندر انزلی
محل اجرا  :شهرستان بندر انزلی
زیربنا  680 :متر مربع

نوع فعالیت  :ابنیه و تاسیسات مکانیکی
کار فرما  :شهرداری بندر انزلی
تاریخ شروع 1383 :
تاریخ خاتمه 1383:

مج
 )6-2-4تمع اداری دفتر مرکزی سازمان  15خرداد
مجتمع اداری دفتر مرکزی سازمان  15خرداد
محل اجرا  :تهران خیابان ولیعصر
زیربنا 3550 :متر مربع
نوع فعالیت :تاسیسات مکانیکی
کار فرما  :سازمان پانزده خرداد
تاریخ شروع 1383 :
تاریخ خاتمه 1384:
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 )7-2-4مجتمع مسکونی  20واحدی اشرفی اصفها ین
مجتمع مسکونی  20واحدی اشرفی اصفهانی
محل اجرا  :تهران اشرفی اصفهانی
زیربنا  3250 :مترمربع

نوع فعالیت  :تاسیسات برق
کار فرما  :مشارکت در ساخت
تاریخ شروع 1388 :
تاریخ خاتمه 1388:

 )8-2-4مسکن مهر افز  6رپند
مسکن مهر فاز  6پرند
محل اجرا  :شهر جدید پرند
زیربنا  1500 :واحد مسکونی به مساحت  78متر مربع (117000
مترمربع)
نوع فعالیت :تاسیسات مکانیکی
کار فرما  :شرکت عمران و بهسازی کرمانشاهان
تاریخ شروع 1388 :
تاریخ خاتمه 1391:
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 )2-4گزارش تصوریی کاراهی انجام شده
مج
 )9-2-4تمع مسکونی 30واحدی بلوار تعاون

مجتمع مسکونی  30واحدی بلوار تعاون
محل اجرا  :تهران بلوار تعاون
زیربنا 3880 :متر مربع
نوع فعالیت  :ابنیه
کار فرما  :مشارکت در ساخت
تاریخ شروع 1389 :
تاریخ خاتمه 1389:

 )10-2-4مسکن مهر افز  8رپدیس
مسکن مهر فاز  8پردیس
محل اجرا  :شهرستان پردیس فاز 8
زیر بنا  1200 :واحد مسکونی به مساحت  90متر مربع ( 108000مترمربع)
زمینه فعالیت :ابنیه و تاسیسات برقی
کار فرما  :شرکت عمران و بهسازی کرمانشاهان
تاریخ شروع 1390 :
تاریخ خاتمه 1393 :
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 )11-2-4مسکن مهر کامیاران
مسکن مهر شهر کامیاران
محل اجرا  :شهرستان کامیاران
زیربنا  192 :واحد هر واحد 75متر مربع ( 14400مترمربع)

نوع فعالیت  :ابنیه و تاسیسات مکانیکی
کار فرما  :مسکن مهر
تاریخ شروع 1388 :
تاریخ خاتمه 1390 :

 )12-2-4مجتمع مسکونی  80واحدی دولتخو ها
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 )13-4-2مجموهع پذریایی شیان
مجموعه پذیرایی شیان شامل رستوران  2000تختی و
تاالر وفضای تفریحی و پارکینگ
محل اجرا  :تهران پارک لویزان
زیربنا 34000 :متر مربع

نوع فعالیت  :محوطه سازی و دوربین و نورپردازی
کار فرما  :شهرداری منطقه 4
تاریخ شروع 1389 :
تاریخ خاتمه 1389:

 )14-2-4بیمارستان شهدا ی يافت آباد
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 )15-2-4اتمین و نگهدا ری اتسیسات ربق و م کانیک و مخارباتدااگشنه خواهج نصیرالدین طوسی
تامین ونگهداری تاسیسات برق و مکانیک ومخابرات دانشگاه
خواجه نصیرالدین طوسی
محل اجرا  :تهران
تعداد ساختمان 10 :بلوک
زمینه فعالیت :تاسیسات برقی و مکانیکی و مخابراتی
کار فرما  :دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
تاریخ شروع 1390 :
تاریخ خاتمه 1391:

 )16-2-4بانکملت
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مج
 )17-4-2تمع اداری و تجاری شهرداری تهران
مجتمع اداری تجاری شهرداری تهران
محل اجرا  :تهران بزرگراه نواب صفوی
زیربنا 18500 :متر مربع
نوع فعالیت  :تاسیسات برقی و مکانیکی
کار فرما  :سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
تاریخ شروع 1384 :
تاریخ خاتمه 1387:

ساختمان مرکزی سازمان اقتصاد اسالمی
محل اجرا  :تهران خیابان سپهبد قرنی
زیربنا  12890 :متر مربع
نوع فعالیت  :تاسیسات برقی و مکانیکی وشبکه
کار فرما  :سازمان اقتصاد اسالمی
تاریخ شروع 1384 :
تاریخ خاتمه 1386:
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 )19-4-2بوستان آموزشی و تفریحیالغدری
بوستان آموزشی و تفریحی الغدیر
محل اجرا  :تهران خیابان هنگام
زیربنا  55000 :مترمربع

نوع فعالیت  :تاسیسات مکانیکی
کار فرما  :سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
تاریخ شروع 1385 :
تاریخ خاتمه 1386:
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22

 )24-2-4رپوژه بازسازی و بهسازی خواب گاههای ردون شهری و رپدیسبومهن

پروژه بازسازی و بهسازی خوابگاههای درون شهری و پردیس بومهن
محل اجرا  :تهران و بومهن
زیربنا  3500 :متر مربع
نوع فعالیت  :ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی
کار فرما  :دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
تاریخ شروع 1394 :
تاریخ خاتمه 1395:
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 )25-2-4رپوژه ساخت و اجرای سازه نگهبان(شمع ردجا) دادکشنه کاتویپرت

پروژه ساخت و اجرای سازه نگهبان (شمع درجا) دانشکده کامپیوتر
محل اجرا  :تهران دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
زیربنا  1200 :مترمربع
نوع فعالیت  :ابنیه
کار فرما  :دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
تاریخ شروع 1395 :
تاریخ خاتمه 1396:
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مج
 )27-4-2تمع مسکونی 10واحدی خیابان دولت
مجتمع مسکونی  10واحدی خیابان دولت
محل اجرا  :تهران خیابان دولت
زیربنا 2150 :متر مربع
زمینه فعالیت :ابنیه
کار فرما  :مشارکت در ساخت
تاریخ شروع 1390 :
تاریخ خاتمه 1391:
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 )29-2-4ساختماناداری ش کرت تهوهی واقع رد شهرک صنعتیشمس آباد
شهرک صنعتی شمس آباد (ساختمان اداری شرکت تهویه)
محل اجرا  :شهرک صنعتی شمس آباد
زیربنا 4500 :متر مربع
نوع فعالیت  :تاسیسات برقی و مکانیکی
کار فرما  :مهندس فراست
تاریخ شروع 1392 :
تاریخ خاتمه 1393 :
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 )31-2-4بیمارستان مهر آئین لواسان
بیمارستان مهر آئین لواسان
محل اجرا  :لواسان
زیربنا  5000 :متر مربع
نوع فعالیت  :تاسیسات برقی
کار فرما  :دکتر فتاحی
تاریخ شروع 1392 :
تاریخ خاتمه 1393:
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 )33-2-4ساختمان  11طبقه گلشن
ساختمان اداری  11طبقه گلشن
محل اجرا  :تهران شهرک الله
زیربنا 9500 :متر مربع
نوع فعالیت  :تاسیسات برقی و مکانیکی
کار فرما  :شرکت پرژک
تاریخ شروع 1393 :
تاریخ خاتمه 1394:
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 )35-2-4ساختماناداری  ،تفریحی و خدماتیبلوک  Eپارک فناوری رپدیس

ساختمان اداری  ،تفریحی و خدماتی بلوک ٍ Eپارک فناوری پردیس
محل اجرا  :پارک فناوری پردیس
زیربنا 26000 :متر مربع
نوع فعالیت  :تاسیسات برقی و مکانیکی

کار فرما  :پارک فناوری پردیس
تاریخ شروع 1394 :
تاریخ خاتمه1395 :
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 )36-2-4رپوژه ساخت و اجرای سازه چربیگیر دادکشنه ربق

ساخت و اجرای سازه چربیگیر دانشکده برق
محل اجرا  :تهران دانشکده کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
زیربنا  1000 :مترمربع
نوع فعالیت  :ابنیه و تاسیسات مکانیکی
کار فرما  :دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
تاریخ شروع 1395 :
تاریخ خاتمه1396 :
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 )36-2-4رپوژه ساخت و اجرای سازه چربیگیر دادکشنه ربق

ساختمان اداری  ،تفریحی و خدماتی بلوک ٍ Eپارک فناوری پردیس
محل اجرا  :پارک فناوری پردیس
زیربنا 26000 :متر مربع
نوع فعالیت  :تاسیسات برقی و مکانیکی
کار فرما  :پارک فناوری پردیس
تاریخ شروع 1394 :
تاریخ خاتمه1395 :
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 )37-2-4رپوژه بازسازی و بهسازی سیستم افضالب و ربق دادکشنه م کانیک

بازسازی و بهسازی سیستم فاضالب و برق دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر
محل اجرا  :تهران مرکز رشد دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
زیربنا  2200 :مترمربع
نوع فعالیت :تاسیسات مکانیکی و برقی
کار فرما  :دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
تاریخ شروع 1395 :
تاریخ خاتمه1396 :
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 )38-2-4رپوژه بازسازی و بهسازی ابنیه و اتسیسات ربقی و م کانیکی خواب گاه اهی اندیشه ،رسالتو خواهج عبدا هلل دااگشنه خواهج نصیرالدین طوسی

بازسازی و بهسازی ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی خوابگاه های اندیشه ،رسالت و خواجه عبداهلل دانشگاه خواجه
نصیرالدین طوسی
محل اجرا  :تهران خوابگاه های دانشجویی اندیشه  ،رسالت و خواجه عبداهلل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
زیربنا  1800 :مترمربع
نوع فعالیت  :ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی
کار فرما  :دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
تاریخ شروع 1396 :
تاریخ خاتمه1396 :
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 )38-2-4رپوژه بازسازی و بهسازی ابنیه و اتسیسات ربقی و م کانیکی خواب گاه اهی اندیشه ،رسالتو خواهج عبدا هلل دااگشنه خواهج نصیرالدین طوسی

بازسازی و بهسازی ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی خوابگاه های اندیشه ،رسالت و خواجه عبداهلل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
محل اجرا  :تهران خوابگاه های دانشجویی اندیشه  ،رسالت و خواجه عبداهلل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
زیربنا  1800 :مترمربع
نوع فعالیت  :ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی
کار فرما  :دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
تاریخ شروع 1396 :
تاریخ خاتمه1396 :
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 )39-2-4رپوژه بازسازی و بهسازی دادکشنه اهی علوم و عمران دااگشنه خواهج نصیرالدین طوسی

بازسازی و بهسازی دانشکده های عمران و علوم دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
محل اجرا  :تهران دانشکده های علوم و عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
زیربنا  600 :مترمربع
نوع فعالیت  :ابنیه
کار فرما  :دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
تاریخ شروع 1396 :
تاریخ خاتمه1396 :
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 )40-2-4بازسازی و تعمیر ابنیه موسسه بیان سلیس

بازسازی و تعمیر موسسه بیان سلیس
محل اجرا  :تهران موسسه بیان سلیس
زیربنا  450 :مترمربع
نوع فعالیت  :ابنیه
کار فرما  :موسسه بیان سلیس
تاریخ شروع 1396 :
تاریخ خاتمه1396 :
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 )2-4گزارش تصوریی کاراهی انجام شده
 )41-2-4رپوژه اجرای کاملابنیه و اتسیسات ربقی و م کانیکی ساختماناساتید دادکشنه ربق و کاتویپرتدااگشنه خواهج نصیرالدین طوسی
مج
 )41-2-4اجرای عملیاتاتسیسات ربقیبلوک  Dتمع ستادی پارک فناوری رپدیس

اجرای عملیات تاسیسات برقی بلوک  Dمجتمع ستادی پارک فناوری پردیس
محل اجرا  :بومهن ،پارک فناوری پردیس
زیربنا  25600 :مترمربع
نوع فعالیت  :تاسیسات برقی
کار فرما  :پارک فناوری پردیس
تاریخ شروع 1394 :
تاریخ خاتمه1395 :
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 )42-2-4رپوژه اجرای کاملابنیه و اتسیسات ربقی و م کانیکی ساختماناداری  4طبقهاساتید

اجرای کامل ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان اداری  4طبقه اساتید
محل اجرا  :دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
زیربنا  1000 :مترمربع
نوع فعالیت  :ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی
کار فرما  :دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
تاریخ شروع 1396 :
تاریخ خاتمه :درحال اجرا
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 )5توانفنی (مدری  ،کارکنان و رپسنلفنی و اجرایی)
 )1-5اعضای هیئتمدریه
 )1-1-5رئیس هیئتمدریه  :آاقیامکل زعزیی

 )2-1-5مدری عامل :آاقی مسعود ریحان ژناد
 )3-1-5انئب رئیس هیئتمدریه  :آاقی محمدرضافرخی

 )2-5کارکنان فنی
 )1-2-5آاقی مهندس مهدی علیزاده کارشناس عمران هب سمت مدری دفتر فنی
 )2-2-5آاقی مهندس مجتبی سفیديان کارشناس ارشد سازه هب سمت مدریرپوژه
 )3-2-5آاقی مهندس مجتبی احمديان کارشناس م کانیک هب سمت کارشناس دفتر فنی
 )2-2-5آاقی مهندس حیدر اسدی کارشناس ربق الکترونیک هب سمت کارشناس دفتر فنی
 )3-2-5آاقی عابدین اسدی کارشناس ربق قدرت هب سمت کارشناسسیستم اهی قدرت و سررپست کارگاه

 )4-2-5آاقی سلیمان احمدی دیپلم ربق ساختمان هب سمت ربق کار ساختمان
 )5-2-5آاقی عماد اسدی کاردانی الکتروتکنیک هب سمت استاد کار ربق ساختمان
 )6-2-5آاقی سیامند حسامی کارشناس ارشد معماری هب سمت کارشناس دفتر فنی
 )7-2-5آاقی علی شریف زاده دیپلمتأسیسات هب سمت استادکار
 )8-2-5آاقی رحمن زعزیی دیپلم رياضی هب سمت انباردار
 )9-2-5آاقی بهمن انردپور دیپلم حسابدا ری هب سمت انباردار
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 )3-5کا کرنانمالی
 )1-3-5آاقیسینا اقردی کارشناسارشد حسابدا ری هب سمت مشاور امور مالی و مالیاتی
 )2-3-5آاقی سلیمان اقردپور کارشناسارشد مدرییت هب سمت مدری مالی
 )3-3-5آاقیفردین صادقی کارشناسارشد مدرییت مالی هب سمت رئیس حسابدا ری
 )4-3-5آاقیچیاکو بهرامپور کارشناس حسابدا ری هب سمت حسابدا رارشد وامیناموال

 )5-3-5آاقی جمالمولودی کارشناس حسابدا ری هب سمت حسابدا ر
 )6-3-5خانم نیلوفر مخملباف کارشناس حسابدا ری هب سمت حسابدا ر
 )7-3-5خانم نگین شاردوان کارشناسارشد حسابدا ری هب سمت حسابدا ر
 )8-3-5آاقیفراهد کریم پور دیپلم تجربی هب سمت کاررپداز

)4-5کا کرناناداری
 )1-4-5آاقی کامران حسامی کارشناسارشد علوماقتصادی هب سمت مدری اموراداری
 )2-4-5خانم رپواهن رحمنپور دیپلم تجربی هب سمت دفتردار

 )3-4-5خانم معصوهممعصومی فوق دیپلم روابط عمومیهب سمت منشی مدری عامل
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 )6حسن سابقه کاراهی انجام شده
 )1-6تصوریتقدریانهمو رضایتانهمکاراهیانجامشده

ه تعالی
ناب آاقی مهندس زعزیی
تخ
بدون رتديد توسعه و پی رفت م هن زعزیمان اریان مر ون تالش و همت دل وزاهن کسا ی ت با آم تن ت هد و صص خوی  ،خا صاهن رد این
مسیر گا م می نهند .اینک هب طف رپوردگار م عال و رد تالش اهی پیگیر نابعالی و هم کاران گرا قدراتن احدا ساختمان بلوک  Dپارک
فناوری و اطالعات رپدیس استان تهران با کی یتی عالی پايان يافته و این مجموهع بی نیر و شاخص  ،مورد ا تتاح و بهره ربداری رار
می یرد .فر تی فرا م گرديد ات با م رت فراوان از کیفیت و سر ت عمل و ن م و دقت آن ش کرت مترم رد انجام عملیات اجرا ی رپوژه ،
نهایت شکر و قدردانی هب عمل آورده و سربلندی و سرافرازی روز اف ون رد سازند ی و آبادانی کشور ربای آن ش کرت مع م آرزو
نما .

مدری عامل مهندسین مشاور راز آهنگ
مهندس عینی فر
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 )6حسن سابقه کاراهی انجام شده
 )1-6تصوریتقدریانهمو رضایتانهمکاراهیانجامشده
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 )6حسن سابقه کاراهی انجام شده
 )1-6تصوریتقدریانهمو رضایتانهمکاراهیانجامشده

ه تع ا ل ی
اهلل عنده حسن ا واب( -آل عمران)195
پاداش نیکو بود زند او

ز وی خدا ت اجری نکو
ناب آاقی مهندس امکل زعزیی
از اینکه با عنايات خا ی  ،کار و تالش مدا وم را رد

ی رپوژه خواب گاه دااگشنه کشاورزی صومعه سرا ون هاد و ی ه ی اصلی

خود دانسته و رد کاراتن صداقت ،رد ن گاهتان مح ت ،رد اندیشه ااتن یرخواهی ،رد رفتاراتن شادابی ،رد سکوتتان دقت و رد تالشتان اخالق و
دیت را ره تو ساخته ايد هب پاس حسن سلوک و اسلوب رپوژه اهی عمرانی این لوح تقدری پیشک ور سازنده و مر شما می شود.
امیدوارم همواره همای سعادت رد آسمان زندیتان رد رپواز باشد.
هیئت مدریه ش کرت مهندسی پی سنگ بنا
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 )6حسن سابقه کاراهی انجام شده
 )1-6تصوریتقدریانهمو رضایتانهمکاراهیانجامشده

بم اهلل ا رحمن ا رحیم

ربارد ارجمند ناب آاقی مهندس امکل زعزیی
مج
بد نوسی ه از زحمات و تالشهای پیگیر نابعالی و هم کارانتان رد احدا رپوژه تمع تجاری و اداری این سازمان امکل شکر و
قدردانی را دارد.
امید است رد آینده نیز رد راه عمران و آبادی م هن اسالمی کوشا و موف باشید.

نش
سازمان باز ستگی شهرداری تهران
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 )6حسن سابقه کاراهی انجام شده
 )1-6تصوریتقدریانهمو رضایتانهمکاراهیانجامشده

ه تعالی
ناب آاقی مهندس امکل زعزیی
رد ع ر حا ر و رد دنیای رپ راقبت اقتصاد امروز کیفیت معنایی س ژرف رت و دامنه ای سیار م و رت
از مر وبیت داشته و کیفیت جامع ،زمینه ساز تعالی خواهد بود.
از اینکه رد امکل دقت و دیت نسبت هب رعایت ابعاد کیفیت شامل زیبایی  ،دوام  ،سال ت و نیز
ر رد زمان ساخت و ا مام رپوژه ردمان گاه چشم زپشکی گورهدشت کرج تالشهای شایسته ای مبذول
داشته ايد هب ر منکو داشت  ،این لوح تقدری ،تقدیم م ر گرا قدراتن می گردد.

هیئت مدریه شرکت ده کار انجام
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 )2-6تصوری ارزشیابی کاراهی انجام شده
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 )2-6تصوری ارزشیابی کاراهی انجام شده
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 )2-6تصوری ارزشیابی کاراهی انجام شده
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 )2-6تصوری ارزشیابی کاراهی انجام شده
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 )2-6تصوری ارزشیابی کاراهی انجام شده
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 )2-6تصوری ارزشیابی کاراهی انجام شده
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 )2-6تصوری ارزشیابی کاراهی انجام شده
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 )2-6تصوری ارزشیابی کاراهی انجام شده
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 )2-6تصوری ارزشیابی کاراهی انجام شده
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 )2-6تصوری ارزشیابی کاراهی انجام شده
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 )7توان تجهیزاتی ش کرت:
تخ
رد ابتدا الزم هب توض ح است با توهج هب حجم باالی اتمین قدینگی و صیص منابع مالی ش کرت هب منظور خريد ماشین آالت مورد نیاز رپوژه  ،تبعات
همچنی تحم
تع
ی
م
س
م
ی
ئ
ی
ن
ی
ل
ج
ش
ک
ت
گ
ن
ا
ا
ا
ا
خروج قدینگی از جريان مالی رپوژه و ن ل زهینه اهی ر و هد ری و و های مد ی و ...ر هب دنبال دارد لذ ا ن رت رد ا ر ی

سیاستهای اتخاذ شده از طرف هیئت مدریه ،ماشین آالت سنگین اعم از جرثقیلهای سنگین  ،لورد  ،کامیون  ،ماشین آالت را سازی و  ...مورد
نیاز رپوژه اه را از طری عقد رارداداهی است جاری و خدمات مربوهط  ،تهیه و اتمین می نمايد .مع الوصف از بدو اتسیس کوشیده است رد انجام رپوژه

اهی محوهل از سیستم اهی م کانیزه و ماشین آالت اختصاصی اس فاده کند و با رد اختیار داشتن انواع ماشین آالت  ،ازبار و تجهیزات اساسی توان آن را دارد
پس از ا عقاد رارداد رد کمترین زمان  ،ماشین آالت مناسب و متناسب با حجم کار را فرا م نمايد .رد اداهم صورت ماشین آالت و تجهیزات تحت
مالکیت شرکت میظنت و ردجشده است:

وضعیت مالکیت
است جاری
ملیکی

ردیف

مشخصات

مدل/سازنده

تعدا د

1

بیل م کانیکی

هیوندا ی

1

CUMMINS

1

1

10

10

2

2

5

5

3

3

2
3
4
5
6

ژرناتور

700kva

رکتیفاری

دست گاه جوشزریپوردی
دست گاه جوشCO2
دست گاه ربش ربقی

گامالکتريک
باالکتريک
باالکتريک
ز ین ر

1
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ردیف

مشخصات

7

دست گاه ربش راسته رب 9کف و
دست گاهاسپیرالزن خاموت
یفتراک  6تن

8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23

تعدا د

وضعیت مالکیت
است جاری
ملیکی

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

10

10

5

5

1

1

2

2

2

2

2

2

ماکیتامدل
بوش مدل GBH2

1

1

1

1

0034D

1

1

5

5

6

6

مدل/سازنده
CNC

وانتپی کان
وانت یسان
ردیل مگنت

سیلندر وا و گاز
ثق
جر یل دستی ( یم بالک)
لوهل خم کن ربقی
کم
پکتور بنزینی
ژرناتور250KVA
بتونیر ربقی
بتن کن (چک ربقی) 7کیلوگرمی
ردیل ربقی
ردیل ربقی

دست گاه جوش
آسان ورباالرب ربقیبا پاهی و م علقات

پارس خاموت
اریان خوردو

رونیب
CUMMINS

 300لیتری
HM0860

توسن مدل
الکتروفريدون

57

ردیف

مشخصات

24

کانکس 12متری
کانکس 18متری
دست گاه ربش و خم میلگرد ات سازی32

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39

بتونیر ربقی
متر لیزری
ردیل ربقی
ردیل ربقی
ردیل ربقی

هیتر ربقی هس شع ه
دست گاهاسال پبتن
اتو ربقی لوهل پلی اتیلن
رپوفیل رب

بتن کن (چک ربقی) 27کیلوگرمی
بتن کن (چک ربقی)
بتن کن (چک ربقی)
سنگ فرز

مدل/سازنده

 750لیتری
رونیکس
توسان
بوش
آراسته

رونیکسمدل5935
بوش مدل GSM
هیلت
ی مدلTE56
ماکیتا مدل
ماکیتا – مدل 0565CV
HM120330

تعدا د

وضعیت مالکیت
است جاری
ملیکی

2

2

4

4

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

10

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5
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