
آوین صنعت پویشگران پاسارگاد:نام شرکت 

(سـهامی خـاص )خـصوصی : نوع شرکت 

67733:شماره ثبت 

31699:شماره مجوز سازمان هواپیمایی کشوری

:فعالیتموضوع

بلغیرقاتجهیزاتبردقیقنظارتوفنیهواییهایبازرسیهوایی،وزمینیبردارینقشهخدماترائه
زمینهدرایمشاورهخدماتارائهپتروشیمی،وگازونفتبرق،صنایعدردشواردسترسیبایادسترسی

عتیصنپرندهرباتوروتورمولتیپهپادانواعفروشازپسوفروشخدماتارائهپهپادها،تجهیزوساخت
محصوالتوخدماتبامرتبطهایزیرساختوتجهیزاتغیرنظامی،هایپهپادانواعتوسعهوطراحی
دماتخکلیهارائهروتور،مولتیوغیرنظامیهایپهپادانواعتعمیراتخدماتارائهسرنشین،بدونهوایی
زاتتجهیانواعفروشازپسوفروشخدماتارائهدور،ازسنجشخدماتکلیهارائهزمینی،بردارینقشه
موضوعبامرتبطهایحوزهدرتخصصیوفنیهایآموزشخدماتارائهجانبی،لوازموبردارینقشه

درالاشتغایجادوکارآفرینیگذاری،سرمایهصنعتی،هایزیرساختوتجهیزاتساختوشرکت،طراحی
محصوالتوخدماتارائهشرکت،موضوعبامرتبطاقتصادیوزیرساختیزیربنایی،فنی،هایفعالیتحوزه

واهفعالیتدرمشارکتوانجامهنری،وفرهنگیمحصوالتجزبهشرکتموضوعبامرتبطافزارینرم
ودولتیهایمزایدهوهاپیمانمناقصات،کلیهدرشرکتایشبکهغیروهرمیغیربازاریابیخدمات

هایآبمهندسیجاده،وراهمهندسیشهرسازی،شهری،معماریهایحوزهدرخدماتارائهخصوصی،
شهریمهندسیوشهریطراحیسطحی،

جمهوریریاستفناوریوعلممعاونت•

شریفصنعتیدانشگاهفناوریوعلمپارک•

کشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاق•

ایرانفضاییوهواییصنایعاتحادیه•

مرکزیاستانایمنطقهبازارفن•

:عضویت ها و تاییدیه 



ازجمعیتوسط1393سالدرپاسارگادپویشگرانصنعتآوینمهندسیفنیشرکت
درنوینهایفناویبکارگیریهدفبااراکصنعتیدانشگاهاساتیدودانشجویان

دراکنونوگردیدثبترسمیطوربه1395سالدرونمودآغازراخودفعالیتصنعت
ایهحوزهدرشرکتاین.استنمودهثبتفعالدفاترنیزاصفهانوتهرانهایاستان

ری،بردانقشهپایش،ونظارتنظامی،غیرهایپهپادساختوطراحیهمچونمتنوعی
صیتخصواحددارایصنعتآوین.نمایدمیفعالیتهواییفیلمبرداریوعکسبرداری

وآورینوروزرسانیتجهیز،بهبهواحداینفعالیتعمدهکهباشدمیتوسعهوتحقیق
تجارینامباشرکتاین.باشدمیسرنشینبدونهایپرندهوهازیرسیستمدر
خودتمحصوالهمچنینوتجاریخدماتوهافعالیتتبلیغوتوسعهبهاقدام"آپهپاد"

.استنموده

معرفی شرکت

















































اسارگاددانشگاه صنعیت شریف، مرکز نوآوری هوافضا،طبقه چهارم، شرکت آوین صنعت پویشگران پ:  دفرت تهران      

12مجتمع اداری ارسطو، طبقه اول، واحدچهار راه شهید باهرن، خیابان آیت الله صادقي:  دفرت اصفهان 

ارگادشرکت آوین صنعت پویشگران پاسدانشگاه صنعیت اراک، ساختمان امریکبری طبقه چهارم، :  دفرت اراک        
A P A H P A D . I R

A P A H P A D_GEO

03133371049
09120225940
09363849429

مشخصات پروژه

شرکت معدین نیک آباد کار فرما

سنگ مرمریت ماده معدین

تعیین احجام برداشت 
تعیین احجام دپو 

هدف انجام پروژه

1401 تاریخ اجرا

روز7 مدت زمان اجرای کار

هکتار20 مساحت معدن

500 :1 مقیاس

معدن  سنگ نیک آباد



اسارگاددانشگاه صنعیت شریف، مرکز نوآوری هوافضا،طبقه چهارم، شرکت آوین صنعت پویشگران پ:  دفرت تهران      

12مجتمع اداری ارسطو، طبقه اول، واحدچهار راه شهید باهرن، خیابان آیت الله صادقي:  دفرت اصفهان 

ارگادشرکت آوین صنعت پویشگران پاسدانشگاه صنعیت اراک، ساختمان امریکبری طبقه چهارم، :  دفرت اراک        
A P A H P A D . I R

A P A H P A D_GEO

03133371049
09120225940
09363849429

مشخصات پروژه

ر شرکت معدین متحده چاه سوا
آغا

کار فرما

سنگ چیین ماده معدین

تعیین احجام برداشت 
تعیین احجام دپو 

هدف انجام پروژه

1401 تاریخ اجرا

مدت زمان اجرای کار

هکتار260 مساحت معدن

1000 :1 مقیاس

معدن سنگ چیین متحده



اسارگاددانشگاه صنعیت شریف، مرکز نوآوری هوافضا،طبقه چهارم، شرکت آوین صنعت پویشگران پ:  دفرت تهران      

12مجتمع اداری ارسطو، طبقه اول، واحدچهار راه شهید باهرن، خیابان آیت الله صادقي:  دفرت اصفهان 

ارگادشرکت آوین صنعت پویشگران پاسدانشگاه صنعیت اراک، ساختمان امریکبری طبقه چهارم، :  دفرت اراک        
A P A H P A D . I R

A P A H P A D_GEO

03133371049
09120225940
09363849429

مشخصات پروژه

ر شرکت معدین متحده چاه سوا
آغا

کار فرما

سنگ چیین ماده معدین

تعیین احجام برداشت 
تعیین احجام دپو 

هدف انجام پروژه

1401 تاریخ اجرا

مدت زمان اجرای کار

هکتار70 مساحت معدن

500 :1 مقیاس

معدن سنگ چیین متحده



اسارگاددانشگاه صنعیت شریف، مرکز نوآوری هوافضا،طبقه چهارم، شرکت آوین صنعت پویشگران پ:  دفرت تهران      

12مجتمع اداری ارسطو، طبقه اول، واحدچهار راه شهید باهرن، خیابان آیت الله صادقي:  دفرت اصفهان 

ارگادشرکت آوین صنعت پویشگران پاسدانشگاه صنعیت اراک، ساختمان امریکبری طبقه چهارم، :  دفرت اراک        
A P A H P A D . I R

A P A H P A D_GEO

03133371049
09120225940
09363849429

مشخصات پروژه

ر شرکت معدین متحده چاه سوا
آغا

کار فرما

سنگ چیین ماده معدین

تعیین احجام برداشت 
تعیین احجام دپو 

هدف انجام پروژه

1401 تاریخ اجرا

مدت زمان اجرای کار

هکتار50 مساحت معدن

1000 :1 مقیاس

معدن سنگ چیین متحده



اسارگاددانشگاه صنعیت شریف، مرکز نوآوری هوافضا،طبقه چهارم، شرکت آوین صنعت پویشگران پ:  دفرت تهران      

12مجتمع اداری ارسطو، طبقه اول، واحدچهار راه شهید باهرن، خیابان آیت الله صادقي:  دفرت اصفهان 

ارگادشرکت آوین صنعت پویشگران پاسدانشگاه صنعیت اراک، ساختمان امریکبری طبقه چهارم، :  دفرت اراک        
A P A H P A D . I R

A P A H P A D_GEO

03133371049
09120225940
09363849429

مشخصات پروژه

ر شرکت معدین متحده چاه سوا
آغا

کار فرما

سنگ چیین ماده معدین

تعیین احجام برداشت 
تعیین احجام دپو 

هدف انجام پروژه

1401 تاریخ اجرا

مدت زمان اجرای کار

هکتار30 مساحت معدن

1000 :1 مقیاس

معدن سنگ چیین متحده



اسارگاددانشگاه صنعیت شریف، مرکز نوآوری هوافضا،طبقه چهارم، شرکت آوین صنعت پویشگران پ:  دفرت تهران      

12مجتمع اداری ارسطو، طبقه اول، واحدچهار راه شهید باهرن، خیابان آیت الله صادقي:  دفرت اصفهان 

ارگادشرکت آوین صنعت پویشگران پاسدانشگاه صنعیت اراک، ساختمان امریکبری طبقه چهارم، :  دفرت اراک        
A P A H P A D . I R

A P A H P A D_GEO

03133371049
09120225940
09363849429

مشخصات پروژه

کار فرما

ماده معدین

هدف انجام پروژه

1401 تاریخ اجرا

مدت زمان اجرای کار

هکتار100 مساحت معدن

1000 :1 مقیاس

معدن سنگ گرکان



اسارگاددانشگاه صنعیت شریف، مرکز نوآوری هوافضا،طبقه چهارم، شرکت آوین صنعت پویشگران پ:  دفرت تهران      

12مجتمع اداری ارسطو، طبقه اول، واحدچهار راه شهید باهرن، خیابان آیت الله صادقي:  دفرت اصفهان 

ارگادشرکت آوین صنعت پویشگران پاسدانشگاه صنعیت اراک، ساختمان امریکبری طبقه چهارم، :  دفرت اراک        
A P A H P A D . I R

A P A H P A D_GEO

03133371049
09120225940
09363849429

مشخصات پروژه

کار فرما

سنگ مرمریت مشیک ماده معدین

هدف انجام پروژه

1401 تاریخ اجرا

مدت زمان اجرای کار

هکتار100 مساحت معدن

1000 :1 مقیاس

1معدن سنگ شورجستان 



اسارگاددانشگاه صنعیت شریف، مرکز نوآوری هوافضا،طبقه چهارم، شرکت آوین صنعت پویشگران پ:  دفرت تهران      

12مجتمع اداری ارسطو، طبقه اول، واحدچهار راه شهید باهرن، خیابان آیت الله صادقي:  دفرت اصفهان 

ارگادشرکت آوین صنعت پویشگران پاسدانشگاه صنعیت اراک، ساختمان امریکبری طبقه چهارم، :  دفرت اراک        
A P A H P A D . I R

A P A H P A D_GEO

03133371049
09120225940
09363849429

مشخصات پروژه

کار فرما

سنگ مرمریت مشیک ماده معدین

هدف انجام پروژه

1401 تاریخ اجرا

مدت زمان اجرای کار

هکتار100 مساحت معدن

1000 :1 مقیاس

2معدن سنگ شورجستان 



اسارگاددانشگاه صنعیت شریف، مرکز نوآوری هوافضا،طبقه چهارم، شرکت آوین صنعت پویشگران پ:  دفرت تهران      

12مجتمع اداری ارسطو، طبقه اول، واحدچهار راه شهید باهرن، خیابان آیت الله صادقي:  دفرت اصفهان 

ارگادشرکت آوین صنعت پویشگران پاسدانشگاه صنعیت اراک، ساختمان امریکبری طبقه چهارم، :  دفرت اراک        
A P A H P A D . I R

A P A H P A D_GEO

03133371049
09120225940
09363849429

مشخصات پروژه

کار فرما

سنگ مرمریت مشیک ماده معدین

هدف انجام پروژه

1401 تاریخ اجرا

مدت زمان اجرای کار

هکتار50 مساحت معدن

500 :1 مقیاس

معدن سنگ دره عسیل



اسارگاددانشگاه صنعیت شریف، مرکز نوآوری هوافضا،طبقه چهارم، شرکت آوین صنعت پویشگران پ:  دفرت تهران      

12مجتمع اداری ارسطو، طبقه اول، واحدچهار راه شهید باهرن، خیابان آیت الله صادقي:  دفرت اصفهان 

ارگادشرکت آوین صنعت پویشگران پاسدانشگاه صنعیت اراک، ساختمان امریکبری طبقه چهارم، :  دفرت اراک        
A P A H P A D . I R

A P A H P A D_GEO

03133371049
09120225940
09363849429

مشخصات پروژه

کار فرما

مس ماده معدین

هدف انجام پروژه

1401 تاریخ اجرا

مدت زمان اجرای کار

هکتار50 مساحت معدن

500 :1 مقیاس

معدن مس انارک



اسارگاددانشگاه صنعیت شریف، مرکز نوآوری هوافضا،طبقه چهارم، شرکت آوین صنعت پویشگران پ:  دفرت تهران      

12مجتمع اداری ارسطو، طبقه اول، واحدچهار راه شهید باهرن، خیابان آیت الله صادقي:  دفرت اصفهان 

ارگادشرکت آوین صنعت پویشگران پاسدانشگاه صنعیت اراک، ساختمان امریکبری طبقه چهارم، :  دفرت اراک        
A P A H P A D . I R

A P A H P A D_GEO

03133371049
09120225940
09363849429

مشخصات پروژه

کار فرما

باریت ماده معدین

هدف انجام پروژه

1401 تاریخ اجرا

مدت زمان اجرای کار

هکتار400 مساحت معدن

1000 :1 مقیاس

معدن باریت الیگودرز



اسارگاددانشگاه صنعیت شریف، مرکز نوآوری هوافضا،طبقه چهارم، شرکت آوین صنعت پویشگران پ:  دفرت تهران      

12مجتمع اداری ارسطو، طبقه اول، واحدچهار راه شهید باهرن، خیابان آیت الله صادقي:  دفرت اصفهان 

ارگادشرکت آوین صنعت پویشگران پاسدانشگاه صنعیت اراک، ساختمان امریکبری طبقه چهارم، :  دفرت اراک        
A P A H P A D . I R

A P A H P A D_GEO

03133371049
09120225940
09363849429

مشخصات پروژه

کار فرما

سنگ و سلیس ماده معدین

هدف انجام پروژه

1401 تاریخ اجرا

مدت زمان اجرای کار

هکتار20 مساحت معدن

500 :1 مقیاس

معدن سنگ و سلیس محالت



اسارگاددانشگاه صنعیت شریف، مرکز نوآوری هوافضا،طبقه چهارم، شرکت آوین صنعت پویشگران پ:  دفرت تهران      

12مجتمع اداری ارسطو، طبقه اول، واحدچهار راه شهید باهرن، خیابان آیت الله صادقي:  دفرت اصفهان 

ارگادشرکت آوین صنعت پویشگران پاسدانشگاه صنعیت اراک، ساختمان امریکبری طبقه چهارم، :  دفرت اراک        
A P A H P A D . I R

A P A H P A D_GEO

03133371049
09120225940
09363849429

مشخصات پروژه

کار فرما

خاک زرد ماده معدین

هدف انجام پروژه

1401 تاریخ اجرا

مدت زمان اجرای کار

هکتار30 مساحت معدن

500 :1 مقیاس

معدن خاک زرد محالت



اسارگاددانشگاه صنعیت شریف، مرکز نوآوری هوافضا،طبقه چهارم، شرکت آوین صنعت پویشگران پ:  دفرت تهران      

12مجتمع اداری ارسطو، طبقه اول، واحدچهار راه شهید باهرن، خیابان آیت الله صادقي:  دفرت اصفهان 

ارگادشرکت آوین صنعت پویشگران پاسدانشگاه صنعیت اراک، ساختمان امریکبری طبقه چهارم، :  دفرت اراک        
A P A H P A D . I R

A P A H P A D_GEO

03133371049
09120225940
09363849429

مشخصات پروژه

کار فرما

سنگ تراورتن ماده معدین

هدف انجام پروژه

1401 تاریخ اجرا

مدت زمان اجرای کار

هکتار60 مساحت معدن

500 :1 مقیاس

معدن سنگ تراورتن ورتون
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