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شرکت کیسون

Building a Better World for Future Generations

کیسون
ساخـتن دنیایـى بهتر
بـراى نسل هاى آیـنده



معرفی شرکت کیسون
کیسون در مرداد ماه سال 1354، به عنوان یک شرکت سهامی خاص، در بخش خصوصی، تأسیس شد و فعالیت خود را با مأموریت »سازندگی در تراز جهانی با توسعه 
قابلیت های انســانی و ســازمانی برای ارتقای زندگی انسان ها« و با چشم انداز رسیدن به یکی از 100 شرکت برتر دنیا به لحاظ درآمد در حوزه های کاری تعریف شده، ادامه 

داده است.
کیسون طی سال های گذشته تحوالت گسترده ای را در نظام های مدیریتی و سازمانی خود ایجاد كرده است و امروز دامنه توانمندی های مدیریتی، فنی، مهندسی و اجرایی 
آن به عنوان سرمایه گذار، توسعه دهنده و پیمانكار عمومی در تراز بین المللی، گستره وسیعی از جمله نفت، گاز و صنعت؛ مسكن و ساختمان؛ حمل و نقل ریلی؛ آب و فاضالب 
و ســیویل را در برمی گیرد. در سال 1383 ســاختار حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و جهت تحقق اهداف استراتژیک کیسون، مرحله جدیدی 

برای تبدیل ساختار شرکت به هولدینگ آغاز شد.
در راســتای تکمیل زنجیره ارزش و در جهت توســعه کمی و کیفی، کیسون با 31 شرکت زیرمجموعه در حوزه های پیمانکاری، تولیدی، بازرگانی، خدماتی، سرمایه گذاری و 

مهندسی فعالیتش را توسعه داده است.

بیش از 40 سال سازندگی در تراز جهانی



مأموریت
سازندگی در تراز جهانی با توسعه قابلیت های انسانی و سازمانی برای ارتقای زندگی انسان ها ■

ارزش ها
احترام به انسان ها، ارزش ها و حقوق آن ها ■
رعایت اخالق حرفه ای و پایبندی به تعهدات ■
تأكید بر ایمنی، سالمت و حفظ محیط زیست ■
تأكید بر ارائه كیفیت مطلوب ■
توسعه فرهنگ خالقیت، ابتكار و نوآوری ■
استمرار به سازی و توسعه مستمر فنی و مدیریتی ■
رابطه برد- برد- برد ■

سرویس ها
اجرای پروژه به عنوان توسعه دهنده ■
مدیریت پروژه ■
مهندسی ■
تدارك ■
ساخت ■
تأمین مالی ■
سرمایه گذاری ■
تعمیر و نگهداری ■



کیسون در مسیر توسعه و تعالی
صادرکننده نمونه خدمات فنی و مهندســی ایران، در هفت دوره )ســال های  ■

)90-89-88-87-86-80-1379
صادرکننده ممتاز خدمات فنی و مهندســی ایران، در ســه دوره )ســال های  ■

)93-92-1391
دریافت مدال افتخار صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران، در سال 1394 ■
■ :ENR رتبه های کسب شده بر اساس ارزیابی موسسه بین المللی

رتبه 99 در حوزه برون مرزی در بین 250 پیمانکار برتر بین المللی جهان ■
رتبه 207 در جمــع فعالیت های برون مرزی و درون مرزی، در بین 250  ■

پیمانکار برتر جهان
رتبه 8 پیمانکاری در میان انبوه سازان برتر بین المللی جهان ■
رتبه 10 در میان شرکت های طراح در حوزه انبوه سازی مسکن ■
رتبه 32 پیمانکاری در حوزه ساختمان های عمومی ■
رتبه 184 در میان 225 شرکت طراح بین المللی جهان ■
رتبه 11 پیمانکاری سازندگان تصفیه خانه های فاضالب ■
رتبه 38 پیمانکاری در حوزه فاضالب ■

■ )IMI( رتبه 94 در بین 100 شرکت برتر ایران
جزء صد برند ارزشمند ایران ■

■ IMS استقرار سیستم مدیریت یکپارچه
استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 به عنوان اولین شرکت  ■

پیمانکاری در ایران
■  OHSAS اســتقرار سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، اســتاندارد

18001:2007
■ ISO14001:2004 استقرار سیستم مدیریت محیط زیستی
تایید صالحیت جهت فعالیت به عنوان شــرکت ایرانی در حوزه اکتشــاف و  ■

)E&P( تولید نفت
رتبه اول شرکت های گروه خدمات فنی و مهندسی در جشنواره ملی بهره وری ■
تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی ■
تندیس برنز سه ستاره جایزه تعالی منابع انسانی ■
دیپلم افتخار مسئولیت اجتماعی ایران ■
نشان تجربه برتر در مسئولیت اجتماعی در محور سازمانی ■
جایگاه نخست واحد ایمنی برتر ■



دهه 50 دهه 60 دهه 70 دهه 80 دهه 90

مجموعه مسكونی 1505 واحدی معلمان 
اهواز

 خط انتقال گاز 16 اینچ به طول27 كیلومتر
میان گویوم - مرودشت

عملیات بازسازی و تعریض راه بیشكك 
- اوش به طول 37 کیلومتر در کشور 

 قرقیزستان

20،016 واحد مسكونی در كشور ونزوئال / 
 شامل دو پروژه در مجموع در 

هفت شهرک مسکونی

توسعه میدان گازی فاز 12 پارس جنوبی، 
تاسیسات ساحلی فرآورش مایعات و 

)EPC2( تاسیسات جانبی

تاریخچه
كیســون همگام با اعتالی نام خود در عرصه های جهانی، ایجاد ارزش و خودباوری ملی را مدنظر قرار داده و ســرلوحه مأموریتش، توســعه قابلیت های انسانی و سازمانی 
برای ارتقای زندگی انسان هاســت. از آنجا که بنیان ارزش های این شــركت، خدمت به کشــور، مردم کشور و مردم جهان است، التزام به رابطه "برد - برد - برد"، سرلوحه 
تمامی سیاست های آن می باشد؛ به این معنی که نه تنها دو طرف یک مقوله کار، باید منافع و مصالح یکدیگر را در نظر داشته و به آن عمل کنند، بلکه توافق آن ها به هیچ 

وجه نباید به منافع و مصالح مردم و اشخاص ثالث و کشور لطمه وارد سازد.
کیسون در انجام كار با کیفیت مناسب جهت صیانت از سرمایه های  ملی، بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست می كوشد و خوشنامی و اعتماد حاصل از 

پایبندی به تعهدات را، بزرگ ترین سرمایه خود می داند.



خط مشی كیفیت
کیســون در راســتای توسعه و دستیابی به شرکتی پیشرو در تراز جهانی، به انجام رســاندن و مدیریت پروژه های مهندسی، تدارک و اجرا با رعایت مشخصات، الزامات و 
کیفیت مورد توافق در قرارداد و در چارچوب اهداف سیســتم های مدیریت کیفیت، بهداشــت حرفه ای، ایمنی و زیست محیطی، با مشارکت کلیه همکاران، متعهد به انجام 

موارد زیر است:

ایمن سازی محیط کار و پیشگیری از بروز خطا، عوامل آسیب رسان، حادثه، آلودگی و تخریب محیط زیست. ■
تبعیت از قوانین، مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط. ■
استقرار نظام بهبود مستمر. ■
فراهم کردن منابع الزم و اعمال مدیریت مؤثر بر آن ها. ■
افزایش آگاهی و آموزش کارکنان. ■
افزایش مشارکت کلیه کارکنان شرکت برای استقرار اثربخش سیستم های مدیریتی. ■
توجه به نظرات طرف های ذی نفع از جمله کارفرمایان و تامین کنندگان. ■



توسعه انسانی پایدار و مسئولیت اجتماعی
توســعه انســانی پایدار وظیفه ای است گم شــده در غبار تیره ی درآمد و اقتصاد؛ وظیفه ای که در اخالق و عاطفه ی تاریخی مردم ایران زبانزد بوده؛ مردمی که یکدیگر را 
دوست دارند و در آن، فرد به عاطفه ی جمع تکیه می کند و از فرو رفتن به کام تنهایی می گریزد. توسعه انسانی پایدار که از سال 1386 در کیسون آغاز شد، تحقق این 
وظیفه ی گم شــده را هدف گرفت و تا امروز با همکاری و صمیمیت مدیران و کارکنان پروژه ها و در فضایی آکنده از عطر دوســتی، در این راه گام های مهمی برداشــته 

شده است.
توجه به توسعه انسانی پایدار، احساس مسئولیت و وظیفه نسبت به کسانی که برای شما کار می کنند و نسبت به مردمی که در محل سکونت آنها کار می کنید، از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت. ایجاد شــرایط مناســب زیستی و محیط کاری دلچسب برای کارکنان و توانمند سازی مردم بومی و آموزش و به کارگیری آن ها در جریان پروژه، 

اهمیت زیادی دارد. همچنین کیفیت تجهیز کارگاه، از دفاتر تا خوابگاه ها، نشان از احترام واقعی به انسان ها دارد.



خط مشی بهداشت، ایمنی و زیست  محیطی
شرکت کیسون، به عنوان پیمانکار عمومی، خود را متعهد به حفظ سالمت و ایمنی کارکنان خود، کلیه ذی نفعان )مانند: پیمانکاران، مشارکت ها، همسایگان، بازدیدکنندگان 

و غیره( و همچنین محافظت از محیط زیست می داند. این تعهدات که در تمامی سطوح سازمانی و برای تمامی پیمانکاران الزم االجرا می باشد، شامل موارد زیر است:

ایجاد محیط کاری سالم و ایمن ■
به حداقل رساندن آسیب های وارده به محیط زیست. ■
به حداقل رساندن اختالل در زندگی روزمره ی افراد جامعه. ■
رعایت الزامات قانونی )محلی، ملی و بین المللی( و الزامات کارفرما در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست. ■
تدوین، به روز رسانی، استقرار و بهره گیری از الگوهای مناسب و معتبر سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و زیست محیطی. ■
■ .HSE آموزش و دعوت به همکاری از مدیران و سرپرستان در پیاده سازی و اجرای اصول اولیه
■ .HSE آموزش و تشویق کارکنان در تمامی سطوح و الزام آن ها به رعایت اصول اولیه
■ .HSE آموزش پیمانکاران و الزام آن ها به رعایت اصول اولیه
ثبت، بررسی و تحقیق در مورد شبه حوادث، حوادث و خطرات؛ و علل آن ها، با هدف حذف و در صورت عدم امکان، تقلیل احتمال بروز )مجدد( آن ها. ■
بهبود مداوم در سیستم مدیریت و عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست. ■



سیویلآب و فاضالبحمل و نقل ریلیمسکن و ساختماننفت، گاز و صنعت

تأسیســات پاالیشــگاهی و صنایــع  ■
پتروشیمی

تلمبه خانه ها و تأسیسات تقویت فشار ■
نیروگاه و خطوط انتقال و ایستگاه برق ■
مجتمع های تولیدی صنعتی ■
مخازن و خطوط لوله ■
پروژه های تزریق گاز ■

انبوه سازی مسكن ■
مجتمع های مسكونی ■
شهرك سازی ■
تأسیسات زیربنایی و محوطه سازی ■
مجتمع های اداری و تجاری ■
تفریحــی،  ■ ورزشــی،  مجتمع هــای 

فرهنگی، رفاهی و درمانی

قطار شهری ■
مونوریل ■
راه آهن ■

سد  ■
تونل های انحراف و انتقال آب ■
شبكه های آبیاری و زهكشی ■
تأسیسات تصفیه آب و فاضالب ■
خطوط انتقال آب ■
انتقال فاضالب ■  خطوط جمــع آوری و 

)به روش پایپ جكینگ(

فرودگاه ■
جاده، بزرگراه و تونل ■
پل و تقاطع های غیر هم سطح ■
بندر و لنگرگاه ■

گروه های تخصصی
كیسون به عنوان یكی از پیمانكاران برتر طرح و ساخت )DB( و مهندسی، تدارك، ساخت )EPC( در ایران خدمات مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی، تدارکات تخصصی، 
مدیریت پروژه، اجرا و راه اندازی پروژه ها را براســاس برنامه های دقیق زمان بندی و با اســتفاده از تکنولوژی های پیشرفته ارائه می دهد. تالش مدیران و مهندسان ما طی 
چهار دهه گذشــته این توانایی را در كیســون ایجاد كرده كه پروژه های پیچیده چندنظامه در حوزه های نفت، گاز و صنعت؛ مســكن و ساختمان؛ سیستم های حمل و نقل 

ریلی؛ آب و فاضالب و سیویل را مدیریت و اجرا کند.
مدیریت كارآمد و اثر بخش از عوامل حیاتی اجرای موفق پروژه های عمرانی اســت. كیســون تجارب گسترده ای در مدیریت پروژه های گوناگون دارد؛ از انجام كلیه خدمات 
مرتبط با چرخه حیات یك پروژه گرفته تا برنامه ریزی و مدیریت پروژه. ما در تمام پروژه ها، یك نظام جامع تضمین كیفیت و كنترل كیفیت كه شــامل فرایند های بهبود 

مستمر و به كارگیری درس های آموخته از پروژه های قبلی است، را به اجرا می گذاریم.



نفت، گاز و صنعت
تأسیسات پاالیشگاهی و صنایع پتروشیمی ■
تلمبه خانه ها و تأسیسات تقویت فشار ■
نیروگاه و خطوط انتقال و ایستگاه برق ■
مجتمع های تولیدی صنعتی ■
مخازن و خطوط لوله ■
پروژه های تزریق گاز ■

توسعه میدان گازی فاز ۱۲ پارس جنوبی- تأسیسات ساحلی 
)EPC2( فرآوری میعانات گازی و واحدهای یوتیلیتی

کارخانه گندله سازی گل گهرسایت فرآیندی آروماتیک چهارم

عملیات ساختمانی خطوط تولید كارخانه ۷,۲۰۰ تن در روز سیمان 
خاكستری ساوه

پروژه تزریق گاز آغاجاریتلمبه خانه ها و تأسیسات خط لوله نفت خام نكا-ری



پروژه ۱۰,۰۰۰ واحد مسكونی ونزوئالپروژه ۱۰,۰۰۸ واحد مسكونی ونزوئالپروژه ۴,۹۲۰ واحد مسکونی كرمانشاه

عمليات تكميلی ساخت فونداسيون و اسكلت سازه بتنی واقع در پروژه ۱۶,۰۸۰ واحد مسكونی شهر جدید پرند
جنوب بخش غربی پروژه اطلس پالزا

پروژه 1,920 واحد مسکونی االخوه - عراق

مسکن و ساختمان
انبوه سازی مسكن ■
مجتمع های مسكونی ■
شهرك سازی ■
تأسیسات زیربنایی و محوطه سازی ■
مجتمع های اداری و تجاری ■
مجتمع های ورزشی، تفریحی، فرهنگی، رفاهی و درمانی ■



 طراحی، تأمین و اجرای دو خطه کردن راه آهن محور
شبنم - مشک به روش EPC غیرصنعتی

پروژه قطار شهری اهوازپروژه مونوریل قم

طراحی و اجرای سیستم برنامه ریزی و كنترل پروژه متروی تهران، 
خط ۱ و ۲

طراحی، تامین و اجرای دو خطه کردن راه آهن محور ارژنگ - عملیات حفاری و تزریق تونل خط ۱ و ۲ مترو تهران
ساسان به روش EPC غیرصنعتی

حمل و نقل ریلی
قطار شهری ■
مونوریل ■
راه آهن ■



سدهای باال و پایین و سازه های وابسته طرح سد و نیروگاه پروژه تصفیه خانه آب و خط انتقال شهر ناصریه عراقتصفیه خانه فاضالب التیمور )مشهد(
 تلمبه-ذخیره ای سیاه بیشه

طرح فاضالب همدان به روش لوله رانیسدخاكی ستارخان)اهر( و تأسیسات وابسته به آنپروژه تصفیه خانه فاضالب شرق بندر انزلی

آب و فاضالب
سد  ■
تونل های انحراف و انتقال آب ■
شبكه های آبیاری و زهكشی ■
تأسیسات تصفیه آب و فاضالب ■
خطوط انتقال آب ■
خطوط جمع آوری و انتقال فاضالب )به روش پایپ جكینگ( ■



مركز شهری جدید مینسكمركز لجستیكی پریلسیهباغ كتاب تهران

طرح ویژه فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره(جاده سنگملیما-مكوك- بیگوال در کشور کامرونپل بزرگ یادگار امام)ره( و مجموعه تجاری آن

سیویل
فرودگاه ■
جاده، بزرگراه و تونل ■
پل و تقاطع های غیر هم سطح ■
بندر و لنگرگاه ■



برخی دستاوردهای پروژه ها
پیمانکار خارجی برتر در کشور قرقیزستان برای اجرای پروژه راه سازی بیشکک- اوش ■
تندیس بلورین جایزه ملی پروژه برتر ایران برای پروژه سد و نیروگاه تلمبه-ذخیره ای سیاه بیشه ■
تندیس بلورین جایزه ملی پروژه برتر ایران برای پروژه ده هزار واحد مسکونی ونزوئال ■
کسب رکورد 17 میلیون نفر ساعت کارکرد به ازای هر فوت در بازه زمانی پنج ساله 1391-1395 ■
تجربه موفق بهره وری در روش اجرای Top-Down در ایستگاه های قطار شهری اهواز ■
تاسیس اولین کارخانه تولید تیرهای مخصوص مونوریل در ایران، در پروژه مونوریل قم ■
تقدیرنامه تعالی مدیریت پروژه برای طرح فاضالب همدان به روش لوله رانی )پایپ جکینگ( ■
عبور TBM از زیر رودخانه )کارون( برای اولین بار در ایران، در پروژه قطار شهری اهواز ■



تعهد ملیسازندگی در تراز جهانی

ونزوئال 

بالروس 

عمان  هندوستان  

قرقیزستان   

پروژه 10,008  �
واحد مسكونی 

ونزوئال

پروژه 10,000  �
واحد مسكونی 

ونزوئال

مركز شهری جدید مینسك �

مركز لجستیكی پریلسیه �

200 واحد مسکونی فرولیکووا �

پروژه راه سازی خصب- الخالدیه �

احداث پل روی مسیر بنی سوق در والیت رستاق �

 �  بازسازی و تعریض راه بیشكك- اوش

 �  بازسازی و تعریض بزرگراه های
  ایالتی آندراپرادش هندوستان

گینه استوایی  

جاده آنی سوك به بینزام  �

جاده سنگملیما-مكوك- بیگوال �

كامرون

عراق

 �  پروژه 1920 واحد مسکونی العامریه

 �  پروژه اجرای ساختمان مرکز آموزش و توسعه
هوایی شرکت خطوط هواپیمایی العراقیه

 � بازار بزرگ ایران )ایران مال(
 پروژه لوله رانی شبكه فاضالب تهران� 
 )محدوده شریعتی-خواجه عبداله(
 �  پروژه 16,080 واحدمسكونی شهر
جدید پرند
پروژه باغ كتاب تهران� 
 �  مجتمع مسكونی 552 واحدی پرند
بازار بزرگ ستارخان� 
 � طراحی و اجرای سیستم برنامه ریزی و
كنترل پروژه متروی تهران )خط 1و2(
 � مجموعه تجاری امیركبیر
 � زیرگذر سواره امیركبیر
 �  طرح ویژه فرودگاه بین المللی امام
خمینی )ره(
مجتمع مسكونی نواب� 
 � پل یادگار امام
 میدان مادر میوه و تره بار تهران� 
)فاز 1 و 2(
 � تقاطع غیر هم سطح سه راه افسریه
 � كانال های سرخه حصار و والفجر
 �  عملیات حفاری و تزریق تونل خط 1 و
2 متروی تهران
 �  كانال های انتقال آب چاه ها و
قنوات تهران
 به دشت ری و ورامین

تهران
ساوه

كرمانشاههمدان

اهواز

عسلویه

بندر عباس 

آغاجاری

سیاه بیشه

تبریز
اهر

بندرانزلی

پلدشت

نكا
شاهرود

تلمبه خانه ها و تأسیسات خط لوله نفت خام نكا- ری �

سدهای باال و پایین نیروگاه تلمبه ذخیره ای  �
سیاه بیشه

سد انحرافی و شبكه زهكشی و آبیاری پلدشت �

شبكه آبیاری زهكشیD1 فومنات �

تصفیه خانه فاضالب شرق بندرانزلی �

سد خاكی ستارخان )اهر( و تأسیسات وابسته به آن �

خط انتقال نفت به طول 364 كیلومتر ری- ایده لو  �

دورود

رفسنجان

 �   خط لوله انتقال گاز 16 اینچ به طول
70 كیلومتر علی آبادكتول- شاهرود

اصفهان

مرودشت

الهیجان 
تربت حیدریه 

قم 

 ابنیه، ورزشگاه و دریاچه تفریحی� 
مجتمع فرهنگی رفسنجان
 �  خط انتقال نفت 16 اینچ به طول
232 كیلومتر رفسنجان- اصفهان
 �  خط انتقال نفت 26 اینچ به طول
104 كیلومتر رفسنجان- بندرعباس

 �  كارخانه سیمان خاكستری ساوه با ظرفیت 7,200
تن در روز

 �  اتوبان اصفهان- فوالدشهر
)قطعه 2(
 �  اتوبان شاهین شهر

 � خط انتقال گاز 16 اینچ به طول
72 كیلومتر گویوم- مرودشت

 � مخازن نفت تربت حیدریه

 �  پروژه مونوریل قم

مجتمع آلومینیوم المهدی  �

مشهد

 � تصفیه خانه فاضالب التیمور مشهد

كنگان

 پروژه تزریق گاز آغاجاری �

طرح توسعه واحد فراورش پاالیشگاه گاز فراشبند � فراشبند
سیرجان

 � كارخانه گندله سازی گل گهر

�  )EPC2( توسعه میدان گازی فاز 12 پارس جنوبی

شبكه فاضالب همدان )به روش لوله رانی( �

پروژه 4,920  واحد مسكونی كرمانشاه   �

مجتمع مسكونی 400 واحدی كارگران كارخانه  �
سیمان دورود  

سایت فرآیندی آروماتیك چهارم �

آماده سازی اراضی پارس جنوبی، فازهای 4 و 5 �

آماده سازی اراضی و عملیات تقاطع جاده ها و  �
توسعه حوزه گازی پارس جنوبی فاز های 2 و 3 

عملیات سیویل توسعه حوزه گازی پارس جنوبی  �
پاالیشگاه فاز 1

عملیات ساختمان، سیویل صنعتی و خطوط لوله  �
زیرزمینی پروژه الفین - پتروشیمی بوشهر

تصفیه خانه فاضالب شرق اهواز �

پروژه قطار شهری اهواز �

مجموعه مسكونی 1,505 واحدی معلمان اهواز �

شبكه آبیاری و زهكشی دشت حمیدیه- قدس  �

عملیات سیویل و تأسیسات زیربنایی محله 7 شهرك  �
شیرین شهر

 �  پروژه تصفیه خانه و شبكه انتقال آب الكفل

 �  پروژه تصفیه خانه و شبكه انتقال آب الناصریه

 �  پروژه اجرای مجتمع حمل و نقل هوایی شرکت
خطوط هواپیمایی العراقیه



دفتر مرکزی: تهران، خیابان سعادت  آباد، خیابان دوم (عبقری)، پالک ١٨، 
کد پستی ١٩٩٨٦١٨٨٧١  تلفن:  ٢٢١٣١٠٣٢ و ٢٤٨٠١٠٠٠ (٢١) ٩٨+ 

فکس: ٢٢١٣٤٩٩٢  (٢١) ٩٨+
www.Kayson-ir.com

شرکت کیسون

Building a Better World for Future Generations

کیسون
ساخـتن دنیایـى بهتر
بـراى نسل هاى آیـنده


