


ساختن دنیایی بهتر 
شرکت ساختمانیبرای نسل های آینده

کیســــون



ــا  ــده ب ــال و آین ــل های ح ــرای نس ــر ب ــی بهت ــاختن دنیای س
ــی و  ــات مهندس ــت خدم ــا محوری ــا ب ــه ارزش ه ــدی ب پایبن
ــن  ــره تأمی ــت زنجی ــعه ظرفی ــرمایه گذاری و توس ــاخت، س س

ــته وابس

مأموریت

احترام به انسان ها، ارزش ها و حقوق آن ها ■
رعایت اخالق حرفه ای و پایبندی به تعهدات ■
تعهد به رعایت ایمنی و حفظ سالمت و محیط زیست ■
تعهد به ارائه کیفیت مطلوب ■
توسعه فرهنگ خالقیت، ابتکار و نوآوری ■
استمرار بهسازی و توسعه فنی و مدیریتی ■
التزام به رابطه برد - برد - برد ■

خدماتارزش ها
■ )Development( توسعه گری
مدیریت پروژه ■
مهندسی ■
تدارک ■
ساخت ■
تأمین مالی ■
سرمایه گذاری ■
راه اندازی، بهره برداری و نگهداری ■ چشم انداز

توســعه  بــا  جهانــی  تــراز  در  ارزش آفرینــی  و  ســازندگی 
زندگــی  ارتقــاء  بــرای  ســازمانی  و  انســانی  قابلیت هــای 

ن ها نســا ا

معرفی کیسون

ــگ  ــی هولدین ــرکت های اصل ــون از ش ــاختمانی کیس ــرکت س ش
کیســون اســت کــه مســتقیما زیرنظــر هولدینــگ اداره می شــود؛ 
از ایــن رو، در ایــن کاتالــوگ ابتــدا بــه معرفــی کیســون پرداختــه و 

در ادامــه شــرکت ســاختمانی معرفــی می شــود. 
شــرکت کیســون در ســال 1354 بــه عنــوان یــک شــرکت ســهامی 
ــای  ــد و فعالیت ه ــیس ش ــی تأس ــش خصوص ــاص، در بخ خ
ــعه  ــا توس ــی ب ــراز جهان ــازندگی در ت ــت س ــا مأموری ــود را ب خ
زندگــی  ارتقــای  بــرای  ســازمانی  و  انســانی  قابلیت هــای 
ــرکت  ــد ش ــی از ص ــه یک ــیدن ب ــم انداز رس ــا چش ــان ها و ب انس

برتــر دنیــا در حوزه هــای تعریف شــده ادامــه داده اســت.
 1390 ســال  از  اهــداف،  ایــن  بــه  رســیدن  راســتای  در 
گروه هــای تخصصــی »مســکن و ســاختمان«، »ســیویل«،                                          
»آب و محیــط زیســت«، »حمــل و نقــل ریلــی«، و »نفــت، گاز و 

صنعــت« تشــکیل گردیــد.
ــا توجــه بــه نیــاز تخصص هــای ویــژه در  پروژه هــای کیســون ب

هــر بخــش پیگیــری و اجــرا شــده اســت.
ــی و  ــت توســعه کم ــره  ارزش و در جه ــل زنجی در راســتای تکمی
ــه فعالیت هــا، هولدینــگ کیســون  ــز تنوع بخشــی ب کیفــی و نی

بــا تأســیس، مشــارکت یــا خریــد ســهام شــرکت های توانمنــد 
در بازارهــای مختلــف صنعــت ســاخت و ســاز و در حوزه هــای 
ــرمایه گذاری و  ــی، س ــی، خدمات ــدی، بازرگان ــکاری، تولی پیمان

مهندســی فعالیتــش را گســترش داده اســت.

ساختمان دفتر مرکزی شرکت کیسون



 کاِر ما
زندگی با شــوق معنا می یابد؛ و شــوق آنجا به اوج می رســد که با خالقیت درآمیزد؛ و 
خالقیت مفهوم حقیقی خود را بازنمی یابد مگر خدمتی عرضه کند، باری بردارد و مشکلی 

حل کند.
انســان نه به اندازه برخورداری هایی که در زندگی دارد، بلکه به میزان بزرگی و انسانی 
بودن آرزوها و خواســته هایش و به اندازه ای که مشتاقانه در این راه می کوشد، ارزشمند 

است.
خدمِت صادقانه با فروتنی و کوشِش پیوسته برای گشودن گره های پیچیده و سختی ها، 
با مهربانی و لبخند، اثباِت مداوِم عشــِق متعهدانه ای ست به »زندگی« و »سازندگی«، 
همراه با تعهد به میهن؛ که دلپذیر است افشاندن بذر به امیِد روییدن دوباره؛ که شکوفا 
شــود و از نیروی زندگی، نیکی و زیبایی بیافریند برای مردمی که دوست شان داریم و 

برای نسل های آینده.
سرمایه مان، گوهر گرانمایة اعتماد مردم است و سرلوحة اعمال مان، پایبندی به کیفیت و 
صداقت؛ و همه، به نیروی باور و تدبیر و کار »انسان«؛ که او است که می سازد و بارور 
می کند. و این گونه، خستگی راه، به شوق دوستی ها شیرین می شود و دل هامان به لبخنِد 

خشنودِی آنها که از ساخته های ما بهره می جویند، شاد!
مســیر و هدفمان را »توسعه« و »تعالی« تعریف کرده ایم، سرشار از شوِق بودن و ذوِق 
ســاختن و ساخته شــدن، برای بهره گیری بهتر از فرصت هایی که برای بهبود کیفیت 
زندگی انسان ها در اختیار داریم؛ کار با تعهد و صداقت، برای »ساختن دنیایی بهتر برای 

نسل های آینده«.



انبوه سازی مسکن
مجتمع های مسکونی

شهرک سازی
تأسیسات زیربنایی و محوطه سازی

مجتمع های اداری و تجاری
مجتمع های ورزشی، تفریحی، فرهنگی،  رفاهی، درمانی و گردشگری

ن و ساختمان
سک

م

پیمانکاری)مهندسی، تدارک، ساخت(

شرکت ساختمانی کیسون )طراحی و ساخت شهرک های مسکونی، انبوه سازی و

مجتمع های اداری، تجاری، تفریحی و ...(

شرکت عمران کیسون )طراحی و اجرای انواع پروژه های عمرانی، سیویل، راهسازی و ...(

شرکت آب و محیط زیست کیسون )طراحی و اجرای سد، تونل های انتقال آب و ...(

شرکت پترو صنعت کیسون )طراحی و اجرای کارهای اکتشافی، استخراج و تولید(

شرکت برق و نیروگاهی کیسون )طراحی و اجرای نیروگاه های برق و خطوط انتقال(

شرکت ویما )طراحی و اجرای انواع کارهای ساختمانی و تجهیز کارگاه(

شرکت دریا خاک پی )خدمات مشاوره و تهیه طرح های مختلف ژئوتکنیک(

شرکت جروند )انجام کارهای پاالیشگاهی، نفت و گاز و پتروشیمی، خطوط انتقال و 

ایستگاه های تقویت فشار(

شرکت توسعه ساخت و ساز کیسون )سرمایه گذاری و مشارکت و تهاتردر ساخت کلیه 

پروژه های عمرانی(

شرکت شهرسازی کیسون )مشارکت، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی شهری و مسکونی(

شرکت نفت، گاز و انرژی کیسون )مشارکت، توسعه گری و مدیریت در زمینه طرح های نفت 

و گاز و پتروشیمی(

شرکت توسعه توانگاه سیرجان )احداث تاسیسات تولید انتقال انرژی و تاسیسات فنی 

وابسته به آن ها(

شرکت دانیال انرژی سپهر کیش )صادرات و وادرات، خرید و فروش کلیه فرآورده های نفتی و گازی(

شرکت بلپارس )سرمایه گذاری و احداث پروژه های اداری و تجاری(

شرکت پریلسیه )طراحی و اجرای پروژه های لجستیک(

شرکت کیسون بالروس )طراحی و ساخت پروژه های شهری(

شرکت فراسر )انواع فعالیت های سرمایه گذاری(

شرکت صنعت آبفای کیسون )طراحی و اجرای کلیه کارهای صنعت آب و فاضالب(

شرکت توسعه مهندسی کیسون )طراحی و ارائه خدمات مهندسی(

شرکت مانا انرژی کیسون )سرمایه گذاری و احداث و بهره برداری از نیروگاه های خورشیدی و ...(

توسعه، سرمایه گذاری و مالی

تولید، بازرگانی و خدمات

شرکت بتن صنایع کیسون )طراحی، تولید و عرضه مصنوعات بتنی، پلیمری و بتن پلیمری(

شرکت لوله بتن پلیمر )تولید مصنوعات پلیمری و بتنی(

شرکت پشنگ نوین )تولید انواع قالب های مخصوص بتن و تجهیزات مرتبط با آن و 

انواع داربست های ساختمانی(

شرکت عمران ماشین خاورمیانه )تامین ماشین آالت عمرانی و قطعات مربوطه(

شرکت تأمین کاالی کیسون )امور بازرگانی و  تجاری(

شرکت فناوری اطالعات کیسون )تولید، خرید، فروش، صادرات و واردات انواع 

محصوالت مرتبط با فناوری اطالعات(

شرکت نظام گستر کیسون )خدمات مشاوره و طراحی برنامه های حفاظتی از 

تاسیسات و تجهیزات(

شرکت های تابعه و زمینه اصلی فعالیت

شرکت های وابسته و زمینه اصلی فعالیت

 

  

حوزه های تخصصی

اکتشاف، استخراج و تولید
تأسیسات پاالیشگاهی و صنایع پتروشیمی

تلمبه خانه ها و تأسیسات تقویت فشار
نیروگاه و خطوط انتقال و ایستگاه برق

مجتمع های تولیدی صنعتی، معادن و صنایع فلزی
مخازن و خطوط لوله
پروژه های تزریق گاز

ت
صنع

ت، گاز و 
نف

قطار شهری و تراموا
مونوریل
راه آهن

مترو

ی
حمل و نقل ریل

سد 
تونل های انحراف و انتقال آب

شبکه های آبیاری و زهکشی
آب شیرین کن و تأسیسات تصفیه آب و فاضالب

خطوط انتقال آب
خطوط جمع آوری و انتقال فاضالب )به روش پایپ جکینگ(

ت
س

ط زی
حی

ب و م
آ

فرودگاه
جاده، بزرگراه و تونل

پل و تقاطع های غیر هم سطح
بندر و لنگرگاه

سیویل

نیروگاه های برق
پست ها و خطوط انتقال برق

شرکت توسعه توان انرژی پویا )خدمات پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 

و صنعتی و معدنی(

شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست )خدمات طراحی، 

مهندسی، اجرا و مدیریت، راه اندازی و بهره برداری در داخل و خارج از کشور(

شرکت سرمایه گذاری ایران )سرمايه گذاري در فعالیت هاي انتفاعي به طور مستقیم 

و غیرمستقیم(

شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران )سما( )سرمایه گذاری در شرکت ها و طرح ها(

شرکت توسعه انرژی غرب )احداث تاسیسات تولید انتقال انرژی و تاسیسات 

وابسته به آن ها(

شرکت پارک توسعه صنایع معدنی هرمز )احداث پارک فناوری جهت ایجاد 

پلنت های فوالد، سیمان، پتروشیمی و پاالیشگاه(

ی
ق و نیروگاه

بر



تهران
ساوه

کرمانشاههمدان

اهواز

عسلویه

بندر عباس 
جاسک

آغاجاری

سیاه بیشه

تبریز
اهر

بندرانزلی

پلدشت

نکا
شاهرود

دورود

رفسنجان

  خط لوله انتقال گاز 16 اینچ به طول� 
70 کیلومتر علی آبادکتول- شاهرود

اصفهان

مرودشت

الهیجان 

تربت حیدریه 

سنگان

قم 

 ابنیه، ورزشگاه و دریاچه تفریحی� 
مجتمع فرهنگی رفسنجان

 �  خط انتقال نفت 16 اینچ به طول 232
کیلومتر رفسنجان- اصفهان

 �  خط انتقال نفت 26 اینچ به طول 104
کیلومتر رفسنجان- بندرعباس

 � کارخانه سیمان خاکستری ساوه با ظرفیت 7,200 تن در روز

 � اتوبان اصفهان- فوالدشهر )قطعه 2(
 �  دو خطه کردن راه آهن محور شبنم - مشک و محور
ارژنگ - ساسان
 خطوط انتقال برق استان اصفهان� 
 �  احداث کارخانه نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه اصفهان

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

 � مخازن نفت تربت حیدریه
کارخانه سنگ آهن سنگان� 
انباشت باطله خشک سنگان� 

 �  مونوریل قم

آب شیرین کن 200 هزار  �
مترمکعبی

مجتمع آلومینیوم المهدی  �

مشهد
جهان مال� 
 � تصفیه خانه فاضالب التیمور مشهد
 � ایستگاه بارگیری کنسانتره فوالد شرق کاوه

 تزریق گاز آغاجاری �

طرح توسعه واحد فراورش پاالیشگاه گاز فراشبند � فراشبند سیرجان

 � احداث مخازن ذخیره نفت خام

شبکه فاضالب همدان )به روش لوله رانی( �
4,920  واحد مسکونی کرمانشاه   �
مجتمع مسکونی 400 واحدی کارگران کارخانه سیمان دورود   �

احداث ابنیه صنعتی و نصب تجهیزات پتروشیمی دنا �

احداث مخازن متمرکز عسلویه �

متانول سبالن �

سایت فرآیندی آروماتیک 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 خاکی پتروشیمی ارغوان �

� )EPC2( توسعه میدان گازی فاز 12 پارس جنوبی

تصفیه خانه فاضالب شرق اهواز �
قطار شهری اهواز �
مجموعه مسکونی 1,505 واحدی معلمان اهواز �
شبکه آبیاری و زهکشی دشت حمیدیه- قدس  �
عملیات سیویل و تأسیسات زیربنایی محله 7 شهرک شیرین شهر �
عملیات لوله رانی پروژه ساماندهی فاضالب شهر اهواز و کارون �
عملیات زیرسازی قطعه اول راه آهن دو خطه اهواز- اصفهان �

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

سدهای باال و پایین نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه �

شبکه آبیاری زهکشی D1 فومنات �

تصفیه خانه فاضالب شرق بندر انزلی �

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

سد انحرافی و شبکه زهکشی و آبیاری پلدشت �

تعهد ملی

گرگان
آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل� 

اندیشه
 ساختمان دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی استان تهران �

پارکینگ اتاق بازرگانی ایران� 

ساختمان اتاق بازرگانی تهران� 

 � اطلس پالزا

 � دریاچه هنر

 � بازار بزرگ ایران )ایران مال(

              لوله رانی شبکه فاضالب تهران� 
 )محدوده شریعتی-خواجه عبداله و مناطق
  2-5-9 تهران(

باغ کتاب تهران� 

بازار بزرگ ستارخان� 

 � طراحی و اجرای سیستم برنامه ریزی و
کنترل پروژه متروی تهران )خط 1و2(

 � مجموعه تجاری امیرکبیر

 � زیرگذر سواره امیرکبیر

 � طرح ویژه فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره(

مجتمع مسکونی نواب� 

 � پل یادگار امام

 � میدان مادر میوه و تره بار تهران )فاز 1 و 2(

 � تقاطع غیر هم سطح سه راه افسریه

 � کانال های سرخه حصار و والفجر

 �  عملیات حفاری و تزریق تونل خط 1 و 2
متروی تهران

 کانال های انتقال آب چاه ها و قنوات� 
 تهران به دشت ری و ورامین

 مقاوم سازی ساختمانی شمالی دیوان� 
عدالت اداری

 احداث اضافه اشکوب ساختمان شالی� 
دیوان عدالت اداری

سازه بتنی برج بهشت نیاتوس� 

پرند
مجتمع مسکونی 552 واحدی پرند  �
16,080 واحدمسکونی شهر جدید پرند �
سرزمین ایرانیان �

پردیس

عملیات خاکی بخشی از پروژه پارک فناوری� 
 � 216 واحد مسکونی سایت 3 و 4

تأمین و ساخت اسکلت بتنی پروژه شار صدرا  �شیراز

بوشهر

عملیات سیویل و لوله های زیرزمینی الفین پتروشیمی بوشهر �

ساختمان توربین فاز 2 نیروگاه اتمی بوشهر �

عملیات اجرایی خطوط لوله صادراتی مسیرهای شمالی و  �
جنوبی فاز 2 پتروشیمی بوشهر

یوتیلیتی آفسایت سایت 1 مجتمع پتروشیمی بوشهر �

کارخانه گندله سازی گل گهر �
پایانه انباشت، برداشت و بارگیری ریلی مجتمع گل گهر �
کارخانه کنسانتره سنگ آهن فوالد شرق کاوه �
احداث حوضچه ذخیره آب گل گهر �
پیش فرآوری خط چهارم کنسانتره گل گهر �
اجرای معابر سایت دهکده گردشگری گل گهر �
احداث رستوران جزیره ای پارک گردشگری منطقه گل گهر �
بلوک سوم نیروگاه  سیکل ترکیبی گهران �

اردکان

 � احداث کارخانه فروآلیاژ چادرملو

اراک
ساخت 8100 واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن� 

چابهار

احداث مجتمع ذخیره سازی قیر �

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

بافق فونداسیون سوله و تجهیزات واحد مگامدول� 
 � ونزوئال  فونداسیون مجتمع معدنی و صنعت آهن فوالد

بالروس 

عمان  هندوستان  

10,008 واحد مسکونی ونزوئال �

10,000 واحد مسکونی ونزوئال �

مرکز شهری جدید مینسک �

مرکز لجستیکی پریلسیه �

200 واحد مسکونی فرولیکووا �

راه سازی خصب- الخالدیه �

 �  بازسازی و تعریض بزرگراه های
  ایالتی آندراپرادش هندوستان

گینه استوایی  

جاده آنی سوک به بینزام  �

جاده سنگملیما-مکوک- بیگوال �

کامرون

عراق

 �  1,920 واحد مسکونی االخوه

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

 �  تصفیه خانه و شبکه انتقال آب الکفل

 � تصفیه خانه و شبکه انتقال آب الناصریه

سازندگی در تراز جهانی

 �  بازسازی و تعریض راه بیشکک- اوش

 �  بازسازی راه های درون شهری بیشکک

قرقیزستان   

احداث پل روی مسیر بنی سوق در والیت رستاق �

کنیا

تاجیکستان

مسجدجامع تاجیکستان �

راه سازی کنیا �



کیسون از کجا آمده و به کجا می رود؟
شــرکتی کــه بیــش از صــد پــروژه در ایــران و جهــان را در کارنامــه 
ــه        ــک ب ــرای نزدی ــال و ســازنده ب ــه اشــتغال فع دارد، شــرکتی ک
27 هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم فراهــم کــرده اســت، کــه در 
ــه  ــادی از دانشــگاه دیده های کشــورند و شــرکتی ک ــداد زی آن تع
ــدی رســمی او گذشــته  ــت و رتبه بن ــرن از ثب ــم ق ــه نی ــک ب نزدی
اســت، امــروز بــه نــام و آوازه نیــک خویــش در کشــور عزیزمــان 
و نیــز جای جــای جهــان مباهــات می کنــد، ولــی نــه بــه ســبب 
کمیت هــای فــوق، بلکــه بــه واســطه تحقــق نســبی ارزش هــای 
کیفــی کــه در ایــن ســال های دراز بــه آن هــا پایبنــد بــوده اســت 

و در تقیــد بــه آن هــا کوشــیده اســت.
فلســفه وجــودی و ارزش هــای بنیادیــن شــرکت کــه عصــاره تفکر 
اســتراتژیک حاکــم بــر آن بــوده و سال هاســت که ســرلوحه اعمال 

پیام رئیس هیئت مدیره شرکت کیسون

اوســت، بــا یــک اصــل مالزمــه تنگاتنــگ دارد: تعهــد بــه میهــن، 
ــی  ــی و نیک بخت ــه زندگ ــه ریشــه هایش در اوســت، ک ــی ک جای
خــود را از او می دانــد و خــود را بــه کار صادقانــه و ســازنده 
ــختی ها را  ــه س ــیرین ک ــدی ش ــد. تعه ــد می دان ــرای او متعه ب
نــرم می کنــد و برخــورد بــا نامالیمــات را بــا لبخنــدی مهربــان و 

ــازد. ــر می س ــا میس ــی بی انته تحمل
ــاس  ــی از احس ــود. آدم ــاد می ش ــف ش ــای مختل ــی از راه ه آدم
بودنــش، اثرگذاریــش و مفیــد بودنــش نیــرو می گیــرد، نیرویــی 

ــور از مشــکالت را در او می ســازد. ــوان عب ــه ت ک
احترام به انسان، کشف این نیروست و اهمیت  دادن به آن.
کیسون را همین نیرو ساخته، که کشور را و جهان را نیز.

در فضایــی کــه پــول و درآمــد بــه انســان ها مســلط شــده اســت، 
ــد و  ــاد می کنن ــروا فری ــا را بی پ ــب ارزش ه ــه تخری ــی ک در جهان
جهانــی کــه تزویــر دام می گســتراند، پــاک بــودن، صــادق بــودن، 
ــتی را  ــش، راس ــایش خوی ــاه و آس ــه رف ــت دادن ب ــن اهمی ضم
اصــل دانســتن، گوهــری کمیــاب اســت، بــه ویــژه بــی انتظــار 

درک از جانــب آن هــا کــه غــرق در جــدال درآمــد هســتند.

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق
غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

ــژه  ــه وی ــود ب ــی خ ــال های زندگ ــون در س ــه کیس ــی ک کارهای
ــه  ــود ب ــت خ ــی ماهی ــر کیف ــرای تغیی ــر ب ــال های اخی در س
ــه  ــوده اســت ک ــت ب ــف انجــام داده از آن جه شــیوه های مختل
بــه لــوح راه نمایــی همــواره چشــم دوختــه کــه در آن حک شــده:

ــروت  ــان را ث ــن، انس ــوش نک ــش را فرام ــور خوی ــه کش ــد ب »تعه
ــاش!« ــادق ب ــدان، ص ــود ب ــی خ اصل

اگــر امــروز صاحبــان ســهام کیســون بــه حــدود 36 هــزار 
ــر  ــت، اگ ــد اس ــا تعه ــترک آن ه ــه مش ــه وج ــیده اند، ک ــر رس نف
پروژه هــای کیســون قــادر اســت بــا عبــور از همــه مشــکالت بــا 
ــتاورد  ــد، دس ــه کن ــت را ارائ ــن کیفی ــا بهتری ــن قیمت ه کم تری

ــت. ــن راه اس ــیدن در ای کوش
نــو در داخــل و  بــا تهــور در عرصه هــای  امــروز  کیســون 
ــا  ــی هــزاران مشــتاق کار و ب ــوزش دائم ــا آم خــارج از کشــور، ب
ــل  ــان ها، تبدی ــازندگی انس ــوق س ــای ش ــردن برداره هماهنگ ک
بــه ســازمانی اثرگــذار و مانــدگار بــرای کشــورمان شــده اســت و 
می کوشــد از عهــده وظایفــی کــه بــه آن پایبنــد اســت برآیــد و 
نمونــه خوبــی باشــد، گرچــه راه دراز بهبــود هنــوز در پیش اســت.



کیسون در راستای تحقق ماموریت و دستیابی به چشم انداز و 
اهداف خود، با رعایت ارزش ها و بر اساس الزامات قراردادی و 
با توجه به قوانین، مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی، 

با مشارکت کلیه همکاران، متعهد به انجام موارد زیر است:
پایش و بهبود مستمر کیفیت طرح و اجرای پروژه ها. ■
بهبود مســتمر کارایی و اثربخشــی فرآیندها بر اساس  ■

نتایج ممیزی و ارزیابی، پایش و اندازه گیری شاخص ها 
و بازخوردهای مدیریت بهبود در سازمان.

فراهــم آوری و تخصیص بهینه منابــع به منظور اجرای  ■
اثربخش فرآیندها.

افزایش آگاهی،  توانمندسازی و توسعه کارکنان و جلب  ■
مشارکت آنها در توسعه و استقرار اثربخش سیستم های 

مدیریتی و انتقال دانش و تجربه ها.
درک و برآورده سازی نیازها و انتظارات ذی نفعان مبتنی  ■

بر توسعه پایدار و منافع متقابل.

خط مشی بهداشت،  ایمنی و محیط  زیستخط مشی کیفیت

شرکت کیســون، به عنوان پیمانکار عمومی، خود را متعهد به 
حفظ ســالمت و ایمنی کارکنان خود و کلیه ذی نفعان )مانند 
پیمانــکاران، مشــارکت ها، همســایگان، بازدیدکنندگان( 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 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 محیط زیست.
آموزش و دعوت بــه همکاری از مدیران و سرپرســتان در  ■

.HSE پیاده سازی و اجرای اصول اولیه
آموزش و تشــویق کارکنان در تمامی ســطوح و الزام  ■

.HSE آن ها به رعایت اصول اولیه
■ .HSE آموزش پیمانکاران و الزام آن ها به رعایت اصول اولیه
ثبت، بررسی و تحقیق در مورد شــبه حوادث، حوادث و  ■

خطــرات و علل آن ها، با هدف حــذف و در صورت عدم 
امکان، تقلیل احتمال بروز )مجدد( آن ها.

بهبود مداوم در سیســتم مدیریت و عملکرد بهداشت،  ■
ایمنی و محیط زیست.



منشور اخالق حرفه ای

از آنجــا کــه بنیــان ارزش هــای کیســون خدمــت بــه کشــور، 
بــه مــردم کشــور و بــه مــردم جهــان اســت، مــا کیســونی ها 
می کوشــیم در اقــدام و عمــل و تنظیــم روابــط حرفــه ای، 
پایبنــدی خویــش را بــه ایــن ارزش هــا و اهــداف، جامــه عمــل 
بپوشــانیم و شــرط تحقــق آن را، رعایــت مفــاد منشــور اخــالق 

ــم:  ــر می دانی ــه ای زی حرف

ایجاد ارزش و خودباوری ملی همگام با اعتالی نام شرکت. ■
تشریک مســاعی در جهت تعالی و افزایش رفاه در جامعه  ■

پیرامونی )کارکنان و خانواده ایشــان؛ ذی نفعان پروژه ها؛ 
جامعه پیرامون فعالیت های شرکت و مردم(.

عدم انجام امور مغایر با صرفه و صالح عمومی جامعه. ■
ایجاد محیط سالم، آرام، پرنشاط و مطمئن کار برای پرسنل و  ■

ایجاد و حفظ تداوم روابط سالم با ذی نفعان.
بهره برداری بهینه از منابع طبیعی، حفظ محیط زیســت و  ■

رعایت ایمنی و بهداشت حرفه ای در فعالیت ها.
رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط. ■
انصاف، عدالت، صداقت و شفافیت در روابط. ■
مسئولیت پذیری، التزام به تحقق کامل تعهدات کاری، رعایت  ■

برنامه و زمان بندی و ارتقای کیفیت و نظم.
توجه به مصالح ذی نفعان و کوشش در جهت ارتقای منافع  ■

جمعی در فضای رقابت آزاد و سالم.
احترام به تفاوت های فرهنگی و عقاید مختلف. ■
ایجاد فرصت های برابر بر اساس شایستگی ها؛ صرف نظر از  ■

سن، جنسیت و نژاد.
ارزشمند دانستن کار جمعی و مقدم قرار دادن منافع سازمان  ■

بر منافع شخصی و گروهی.
حفظ و بهره برداری بهینه از منابع و ســرمایه های معنوی و  ■

مادی شرکت.

نکتــه مهمــی کــه در تمامــی مــوارد بــاال صــادق بــوده و رعایــت 
آن ضــروری اســت، رابطــه »بــرد - بــرد - بــرد« اســت؛ بــه ایــن 
ــه کار، بایــد منافــع و  ــه تنهــا دو طــرف یــک مقول معنــی کــه ن
مصالــح یکدیگــر را در نظــر داشــته و بــه آن عمــل کننــد، بلکــه 
توافــق آن هــا بــه هیــچ وجــه نبایــد بــه منافــع و مصالــح مــردم 

و اشــخاص ثالــث و کشــور لطمــه وارد ســازد.



معرفی شرکت ساختمانی کیسون

ــه  ــا در کلی ــترش فعالیت ه ــون و گس ــرکت کیس ــمگیر ش ــعه چش ــس از توس پ
شــاخه های  عمرانــی، بــه منظــور تمرکــز هرچــه موثرتــر و کاراتــر در حوزه هــای 
تخصصــی و توســعه توانایی هــای فــردی و ســازمانی، ایــن شــرکت اقــدام بــه 
ــا  ــج و ب ــه تدری ــرد. ب ــون ک ــه کیس ــی در مجموع ــای تخصص ــیس گروه ه تأس
ــدارکات و  ــی، ت ــف، طراح ــی در تعری ــای تخصص ــای گروه ه ــش قابلیت ه افزای
ــه ســاخت و ســاز تعییــن شــده و امــکان  ــه زمین ــوط ب اجــرای پروژه هــای مرب
مدیریــت بهینــه آن هــا در کلیــه حوزه هــای مدیریــت پــروژه، شــرکت کیســون 
ــه  ــی ب ــای تخصص ــن گروه ه ــری ای ــی و تصمیم گی ــتقالل مدیریت ــه اس برنام
ــتور  ــون را در دس ــرکت کیس ــگ ش ــه در هولدین ــرکت های زیرمجموع ــوان ش عن

ــرار داد.  کار ق
بــه ایــن ترتیــب شــرکت ســاختمانی کیســون بــه عنــوان یــک شــرکت مســتقل 
تحــت هولدینــگ شــرکت کیســون تأســیس گردیــد. بنابرایــن کلیــه تجــارب و 
ــای  ــون در پروژه ه ــرکت کیس ــق ش ــت موف ــه فعالی ــش از 4 ده ــای بی توانایی ه
مســکونی و ســاختمانی از طریــق به کارگیــری نیروهای انســانی شــاغل در شــرکت، 
ــای  ــایر روش ه ــن س ــرکت و همچنی ــاری در ش ــای ج ــتورالعمل ها و فرآینده دس
ــرکت  ــه ش ــادر ب ــرکت م ــش از ش ــت دان ــد مدیری ــده در واح ــه ش ــه کار گرفت ب
ســاختمانی کیســون منتقــل شــده اســت. ضمــن آنکــه همــواره چتــر حمایتــی 
هولدینــگ اصلــی نیــز بــر شــرکت ســاختمانی کیســون وجــود خواهــد داشــت.
اجــرای موفــق بیــش از 22 هــزار واحــد مســکونی در ایــران و بیــش از 20 هــزار 
واحــد مســکونی در خــارج از کشــور در قالــب 12 شــهرک مســکونی بــه صــورت 
کامــل شــامل محوطه ســازی، تأسیســات زیربنایــی و روبنایــی و همچنیــن انــواع 
مختلــف پروژه هــای مســکونی، اداری و تجــاری در مجموعــه کیســون، توانایــی 
فعالیــت در زمینه هــای پیمانــکاری عمومــی، مشــارکت در ســرمایه گذاری، 
ــو  ــن نح ــه بهتری ــاختمانی را ب ــای س ــواع پروژه ه ــرداری از ان ــداث و بهره ب اح
ــر ایــن، شــرکت  در شــرکت ســاختمانی کیســون ایجــاد کــرده اســت. عــالوه ب
ســاختمانی کیســون بــا بکارگیــری ترکیبــی از نیروهــای جــوان، بــا اســتعداد در 

کنــار مدیــران فنــی و اجرائــی بــا ســابقه و تجربــه بــاال، امــکان ارائــه خدمــات 
مهندســی، قــراردادی، مالــی، تــدارکات، تحقیــق و توســعه و بکارگیــری فناوری ها 

ــز فراهــم ســاخته اســت. و تکنولوژی هــای نویــن در صنعــت ســاخت را نی
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شرکت ساختمانی کیسون در راستای عمل به ارزش ها، خط مشی ها، ماموریت ها 
و منشــور اخالق حرفه ای هلدینگ کیسون، و مدیریت یکپارچه و موثر پروژه های 
خود، و همچنین جلب رضایت کارفرمایان خود، ســاختار ســازمانی متناسبی را 
طراحی و پیاده کرده اســت. برخی از واحدهای شاخص این ساختار که بر اساس 

ماتریس کارآمد طراحی و پیاده شده است، عبارتند از:

1- واحد تحقیق و توســعه و مدیریت دانش: توجه ویژه شرکت ساختمانی  ■
کیســون به رشد و توسعه، و اســتفاده از روش ها و فناوری های نوین در 
صنعت ساخت، موجب تشکیل واحد تحقیق و توسعه در این شرکت شده 
است. این واحد وظیفه رصد کردن و تحقیق بر روی تکنولوژی های نوین در 
دنیا و بررسی امکان استفاده در شرایط پروژه های این شرکت، و انتقال این 
فناوری ها به همراه آموزش به ســایر همکاران را بر عهده دارد. همچنین به 
منظور توسعه سرمایه های انسانی و تکمیل چرخه مدیریت دانش، وظیفه 
تعریف، طراحی و هدایت فعالیت های فرآیند مدیریت دانش از شناسایی 
دانش تا انتقال و بهبود آن ها در سطح پروژه ها و ستاد بر عهده این واحد 
اســت. این موارد شامل انتشــار تجربه و علم مورد نیاز به صورت مکتوب 

و یا به صورت ضمنی در سطح شرکت و شرکت های همکار نیز می شود.
2- واحد مهندســی: این واحد که از زیرشاخه های اصلی معماری، سیویل،  ■

ســازه و تأسیسات مکانیکی و برقی تشکیل شده است، مسئولیت طراحی 
و مهندسی پروژه های طرح و ساخت و بهینه سازی طرح ها را بر عهده دارد. 

براساس دستورالعمل های مصوب و اســتانداردهای ذیربط با همکاری واحد 
انبار پروژه ها و ستاد شرکت ساختمانی کیسون انجام می شود.

6- واحــد HSE: از آنجایی که در هلدینگ کیســون حفظ ســامت و ایمنی  ■
کارکنان و سایر ذینفعان پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تشکیل واحد 
HSE در اولویت های اصلی شرکت های زیرمجموعه همچون شرکت ساختمانی 
کیسون بوده است. برخی از مسئولیت های واحد ایمنی و بهداشت عبارتند از: 
تهیه آیین نامه حداقل های  HSE، تهیه و راهبری برنامه های فرهنگ ســازی و 
آموزش در حوزه HSE در سطح پروژه ها و ستاد، اخذ، نگهداری و به روزآوری 
گواهینامــه  صاحیت ایمنی پیمانــکاری، کمک به واحد ایمنی و بهداشــت 
پروژه ها در ثبت آمار رویدادهایی همچون حوادث ناشــی از کار و تهیه گزارش 

و تحلیل آنها به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه.
7- واحد برنامه ریزی و سیســتم ها: تشــکیل این واحد در شــرکت، به هدف  ■

استقرار نظام سازماندهی و مدیریت کلیه فرآیندهای سازمان بصورت یکپارچه 
و همچنین نظارت مستمر بر انطباق عملکرد تمامی واحدهای سازمان، مطابق 
مدل های تعالی ســازمانی اســت. عمده فعالیت های این واحد شامل تدوین 
و بروزرسانی اســتراتژی و برنامه های عملیاتی شــرکت، تدوین و بروزرسانی 
فرآیندهای ســازمان، تهیه و بهبود ســاختار واحدها، تدوین شــاخص های 
عملکردی و پایش اثربخشــی و ارائه پیشنهادات بهبود، آماده سازی و استقرار 
 45000 ISO -14000 ISO -9000 ISO سیســتم های مدیریت کیفیــت نظیــر
و همچنیــن پیشــنهادها و پیگیری هــای الزم جهت رفع عــدم انطباق های 

خودارزیابی و ممیزی می باشد.
8- واحد اجرا: اگرچه کلیه واحدهای پشــتیبان که در باال معرفی شــدند نقش  ■

بســزایی در موفقیت پروژه های شرکت ســاختمانی کیسون دارند، تا زمانی که 
واحدهای اجرایی مســتقر در کارگاه به درستی به ایفای نقش نپردازند، سیستم 
ناقص عمل خواهد کرد. در شــرکت ساختمانی کیســون از نیروهای مجرب و 
کارآزموده و با دانش روز جهت اجرای پروژه های خود استفاده می شود. تعامل 
مفید و تنگاتنگ تیم های پشتیبانی ستادی و واحدهای اجرایی در پروژه منجر به 
عملکرد فوق العاده در اجرای پروژه های شرکت شده است به طوری که کیفیت، 
ســرعت و هزینه اجرای پروژه ها در این شــرکت به بهترین وجه نمایان است. 
سیســتم مدیریت پروژه به ویژه در پروژه های انبوه ســازی، صنعتی و پیچیده، 

دستاوردهای بسیار ارزشمندی برای مجموعه کیسون به همراه داشته است.

همچنین وظیفه انتخاب تکنولوژی مناسب، ایجاد یکپارچگی میان شاخه های 
مختلف طراحی، انتخاب و جذب مشــاوران تخصصی مورد نیاز بر عهده واحد 
مهندســی است. در صورت نیاز، طراحی های موردی و کارگاهی در پروژه هایی 
که شــرکت ساختمانی کیســون تنها نقش مجری را دارد نیز توسط این واحد 
انجام می شــود. از دیگر وظایف این واحد بررســی صالحیت و تأیید نفرات 
فنــی و دفترفنی جهت کار در پروژه ها می باشــد. مهم ترین پارامتر مورد توجه 
در انجام امور طراحی و مهندســی، الزامــات آیین نامه ای و نیازها و انتظارات 

کارفرما می باشد. 
3- واحد PMO: این واحد مسئولیت تهیه برنامه یکپارچه مدیریت پروژه، کنترل  ■

یکپارچگی برنامه های EPC و بررســی و تأیید آن با توجه به الزامات شــرکت 
ساختمانی کیسون را بر عهده دارد. همچنین پیگیری، همکاری و حصول اطمینان 
از اســتقرار فرایند مدیریــت پروژه، پایش وضعیت اســتقرار آن در پروژه های 
شــرکت، کنترل محدوده و جلب رضایت کارفرما، پایش و کنترل عملکرد پروژه 
ها از منظر زمان و هزینه و همــکاری در مدیریت دعاوی و اختتام پروژه ها نیز 
بر عهده این واحد اســت. به عالوه این واحد وظیفه نظارت بر پیشرفت برنامه 
مدیریت پــروژه از منظرهای مختلف و ارائه گزارش هــای دوره ای در چارچوب 

مصوب به مـدیرعامل و تصمیم سازی برای ایشان را نیز بر عهده دارد. 
4- واحــد کنتــرل کیفیت: یکی از مســایل اصلــی که در کلیه شــرکت های  ■

زیرمجموعه هلدینگ کیسون رعایت می شود، توجه به کیفیت کار انجام شده 
اســت. خط مشی کیفیت در این مجموعه فراتر از محدودیت های قراردادی و 
در راســتای ایجاد رضایت در کارفرما و حفظ شهرت کیسون است. در همین 
راستا واحد کنترل کیفیت شرکت ساختمانی کیسون وظایف بسیاری همچون 
ارزیابی کیفی تأمین کنندگان کاال و خدمات و ارائه بازخورد به واحدهای مرتبط، 
انتخاب ارائه دهندگان خدمات آزمایشــگاهی و بازرسی و ارزیابی عملکرد آنها، 
انتخاب و جذب تیم ها و شرکت های بازرسی فنی، تهیه برنامه مدیریت کیفیت، 
برنامه تســت و بازرسی و متدولوژی مدیریت کیفیت پروژه، همکاری با پروژه 
در ســازماندهی تیم کنترل کیفیت و تهیه چک لیســت های کنترلی و مدارک 

داخلی کنترل کیفیت پروژه ها را بر عهده دارد.
5- واحد انبــار: این واحــد وظیفه طراحی، تجهیز، اســتقرار سیســتم های  ■

اطالعاتی و فرآیندهای کاری و اداره، انبارگردانی و بستن انبارها در پروژه های 
شــرکت ساختمانی کیســون را بر عهده دارد. به دلیل نیاز به عملکرد یکپارچه، 
فعالیت های شناســایی، طبقه بندی و کدگــذاری کاالها و دارایی های پروژه ها 

مدیریت یکپارچه پیشرفته

به کارگیری یک مدیریت یکپارچه پیشرفته در واحدهای کلیدی فوق، سایر واحدهای ستادی و تیم پروژه منجر به دستاوردهای بسیار با ارزشی در پروژه ها شده است که دو نمونه از آنها عبارتند از:
1- مهندســی ارزش: یکی از مهم ترین فعالیت های تیمی که در هر پروژه ای به فراخور شــرایط موجود در آن انجام می شــود، مهندســی ارزش است. به این منظور تیمی متشکل از نمایندگان  ■

کارفرما، نمایندگان مشــاور، نفرات اجرایی، مدیر پروژه، نفرات دفتر فنی، مدیران و کارشناســان واحد مهندسی و تحقیق و توسعه، ضمن بررسی همه جانبه طرح و بررسی ساخت پذیری آنها، 
طی جلســات طوفان ذهنی، اقدام به بهینه ســازی طرح از لحاظ اجرایی، هزینه، زمان، ایمنی، کیفی و ســایر موارد می کنند. به این ترتیب همه عوامل درگیر در پروژه اعم از پیمانکار، مشاور، 

کارفرما و تأمین کنندگان از این مسئله منتفع خواهند شد.
2- فرآیند خرید: از آنجایی که خرید کاالی مناسب مطابق با مشخصات فنی طرح و حفظ کیفیت آن از زمان سفارش تا اجرا و نصب در کارگاه و تحویل به کارفرما جزء اهداف اصلی شرکت  ■

کیسون می باشد، در طول زمان و با کسب تجربه چندین ساله، فرآیندی کامل و کارا برای این منظور طراحی شده و هم اکنون در پروژه های شرکت ساختمانی کیسون به کار گرفته می شود. 
در این فرآیند، ابتدا مشــخصات کاالهای مصرفی در پروژه توســط واحد مهندســی خرید تعیین و تدقیق شــده و پس از تعیین میزان مورد نیاز و تأمین کنندگان مجاز آنها، برای هر کاالیی 
یک برگه اطالعاتی )Data Sheet( به همراه ضمائم آن تهیه می شــود. بر اســاس این برگه اطالعاتی، اگر از قبل این کاال تعریف نشده باشد، انبار یک کد یکتا اختصاص خواهد داد و واحد 
تدارکات بر اساس مشخصات تعیین شده و برنامه اخذ شده از واحد PMO اقدام به سفارش و خرید می کند. پیش از تهیه کاال و زمان ورود کاال به کارگاه، کیفیت آن باید توسط واحد کنترل 
کیفیت تأیید شده باشد. البته در شرایطی که میان تهیه کاال و اجرای کار مدت زمان زیادی گذشته باشد، کیفیت کاال پیش از بکارگیری نیز توسط واحد کنترل کیفیت بررسی و تأیید می شود.
در صورتی که در زمان تهیه کاالی مورد نظر، به دلیل محدودیت های بازار امکان برآورده ساختن دقیق مشخصات فنی تعیین شده وجود نداشته باشد، باالفاصله موضوع به واحد مهندسی شرکت 
ساختمانی کیسون ارجاع می شود. این واحد با بررسی همه جانبه طرح، اقدام به بازنگری در طراحی و تغییر در مشخصات فنی با توجه به امکانات بازار می کند و پس از اخذ تأییدیه کارفرما، کاالی 

جایگزین به واحدهای باال ابالغ می گردد.

محمدرضا محمودی
عضو هیئت مدیره 

شرکت ساختمانی کیسون

ساویز محمدنبی
عضو هیئت مدیره 

شرکت ساختمانی کیسون



مجری و ســرمایه گذار: اتحاد عمران پارس  )از شرکت های 
تابعه کیسون(

در مشارکت با: سرمایه گذاری مسکن، شرکت دشت سازان 
محل پروژه: استان تهران، شهر جدید پرند، فاز صفر

وضعیت: تکمیل شده و در حال بهره برداری
تاریخ شروع: 1382

تاریخ پایان: 1385

پروژه 552 واحد مسکونی پرند
شرح کلی پروژه

مجتمـع 552 واحـدی پرنـد در زمینـی بـه مسـاحت 50,000 متـر مربع در مجـاورت جاده 
ارتباطـی شـهر جدیـد پرنـد بـا فـرودگاه بیـن المللـی امام خمینـی )ره( بـه روش صنعتی 

بتن آرمـه درجـا بـا قالـب یکپارچه احداث شـده اسـت.
در طراحـی ایـن مجموعـه، هـدف اصلـی آفرینش گونـه ای از مجتمع های مسـکونی بود 
کـه بتوانـد بـه عنـوان الگویـی در سـاخت و سـاز انبـوه مسـکن کـه در آن انسـان و رفـاه 
او محـور قـرار گرفتـه، مطـرح شـود. در ایـن راسـتا، در طراحـی پـروژه مسـائلی از قبیـل 
جانمایـی مناسـب واحد هـا همـراه تنـوع معماری، تلفیق فضاهای بسـته، بـاز و نیمه باز 
در کل مجموعـه، ایجـاد چشـم اندازهای مناسـب، ایجاد فضاهای خصوصی، جداسـازی 
مسـیرهای پیـاده از سـواره، جلوگیـری از اشـراف واحدهـا بـه یکدیگـر، طراحـی فضـای 
سـبز بـه گونـه ای کـه واحدهـای مسـکونی در بسـتری از یک »باغ سـبز « شـناور شـوند، 

بـه دقـت مد نظـر قـرار گرفتند.
توجـه بـه اصـول انـرژی و در نظـر گرفتـن عایق بنـدی صوتی و حرارتی نیز از دیگر مسـائل 
تاثیرگـذار در امـر طراحـی و اجـرای ایـن مجموعه بوده اسـت. برای مثـال در کف واحدها 

از عایـق صوتـی مناسـبی جهت جلوگیـری از انتقال اصوات کوبـه ای اجرا گردید.

دامنه کار
دامنه کار شامل طراحی و ساخت یک مجتمع مسکونی 552 واحدی متشکل از آپارتمان های 

1، 2 و 3 خوابه با استفاده ازسیستم صنعتی بتن آرمه درجا با قالب یکپارچه است.
کلیه ملزومات این ســاختمان ها همچون پارکینگ، سیستم سرمایش و گرمایش، سینک و 

کابینت آشپزخانه و بسیاری موارد دیگر نیز در محدوده کاری پروژه قرار داشته است.

پارکینگ سـر پوشـیده، سـازه تمام بتن آرمه مقاوم در برابر زلزله و سـایر حوادث طبیعی، 
تیغه هـای دو جـداره، عایق بنـدی دیوارهـای خارجـی، پکیج یونیت بـرای تأمین آب گرم 
و گرمایش و رعایت کامل اسـتانداردهای مهندسـی سـاختمان و تأسیسـات مکانیکی و 

بـرق از دیگـر مزیـت های این مجموعه هسـتند.



کارفرما: وزارت مسکن جمهوری بولیواری ونزوئال

)EPC( نوع پیمان: مهندسی، تدارک، ساخت

محل پروژه:  ونزوئال، شــهرهای ماتورین )اســتان موناگاس(، 

کاالبوســو )اســتان گواریکو(، آکاریگوا )استان پورتوگسا( و 

سن کارلوس )استان کوخدس(

وضعیت: تکمیل شده و در حال بهره برداری

تاریخ شروع: 2005

تاریخ پایان: 2009

شرح کلی پروژه

پروژه احداث 10 هزار واحد مســکونی ونزوئال در قالب چهار شــهرک مسکونی، بزرگ ترین 
قرارداد صدور خدمات فنی و مهندســی در تاریخ کشــور و یکی از بزرگ ترین و سریع ترین 

پروژه های خانه سازی در جهان است.
این پروژه شــامل طراحی و ســاخت بیش از 10 هزار واحد مســکونی در بلوک های چهار 
طبقه با روش کاماًلً صنعتی، تأسیســات زیربنایی و ســاختمان های جنبی نظیر مدارس، 
کلینیک ها، کتابخانه ها و غیره در قالب چهار شهرک 2500 واحدی مستقل در چهار استان 

کشور ونزوئال بوده و طی یک قرارداد EPC توسط شرکت کیسون اجرا شد.
مساحت چهار سایت پروژه مجموعًا 210 هکتار )به صورت متفاوت برای هر سایت از 33 

هکتار برای کوچک ترین تا 71 هکتار برای بزرگ ترین( است.
طراحــی بــه گونه ای انجام گرفت که در هر بلوک، واحدهای مســکونی در دو تیپ دو و 

سه خوابه قرار بگیرد و به روش صنعتی بتن آرمه درجا با قالب یکپارچه احداث شدند.
شرکت کیسون در این پروژه با به کارگیری علم روز مدیریت پروژه و هماهنگی و مدیریت 
پیشــرفته مواد، مصالح، نیروی انسانی، ماشین آالت و سیستم قالب  توانست به سرعت 

باالی متوسط ساخت ده واحد مسکونی در یک روز دست یابد.
عالوه بر ســاختمان های مســکونی، در مجموع حدود 64،000 متر مربع ســاختمان های 

جنبی نیز ساخته شد.

پروژه 10,000 واحد مسکونی ونزوئال

دامنه کار

دامنه کار شامل طراحی، تدارکات و اجرای موارد زیر بود:
ســاختمان های مسکونی: 10,000 واحد در چهار شــهرک و در هر شهرک حدود  ■

2500 واحد مســکونی به صورت بلوک های چهارطبقه که 66% از واحدها ســه 
خوابه و 34% دو خوابه بودند. طراحی بر مبنای شــرایط اقلیمی ونزوئال انجام 

شد و ساختمان ها با روش بتن آرمه درجا با قالب یکپارچه اجرا شدند.
ســاختمان های جنبی: عالوه بر واحدهای مسکونی کلیه ساختمان های جنبی  ■

مورد نیاز هر شــهرک از قبیل مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، مهد کودک، 
کتابخانه، سالن ها و زمین های ورزشی روباز و غیره ساخته شد.

تأسیســات زیربنایی و محوطه سازی: کلیه شــبکه های گازرسانی، آب مصرفی،  ■
جمــع آوری فاضــالب، جمــع آوری آب هــای ســطحی محوطه شــهرک ها، 
کابل کشی های برق و تلفن، روشــنایی محوطه شهرک ها و نیز محوطه سازی، 

خیابان ها و پارکینگ ها و فضای سبز احداث شدند.
طراحی: طراحی ســاختمان های مســکونی و جانبی در تهران بر اساس ُنرم ها،  ■

استانداردها و کدهای محلی ونزوئال به بهترین نحو و سازگار با شرایط اقلیمی 
و محلی اســتان های مورد نظر انجام شــد و به تأیید مقامات محلی و وزارت 

مسکن و شهرسازی ونزوئال رسید.
لجستیک: عمده مصالح مورد نیاز در پروژه از کشور ونزوئال و کشورهای همسایه  ■

تأمین شد. اما به دلیل حساسیت کنترل دقیق کیفیت مواد و مصالح و پارامترهای 
هندسی، قالب های مورد نیاز پروژه در ایران تهیه و ساخته شده و با یک مدیریت 
قوی لجستیکی بسته بندی و به محل پروژه در ونزوئال حمل و تحویل گردید. این 

مسئله در خصوص کاال یا مصالح ناموجود در منطقه نیز صادق بود.

آمار و ارقام پروژه

سطح ناخالص زیربنای واحدهای مسکونی 

سطح ناخالص زیربنای ساختمان های جنبی

حجم عملیات خاکی

سطح خیابان ها

سطح پارکینگ های روباز

شبکه جمع آوری فاضالب

شبکه جمع آوری آب های سطحی

شبکه توزیع آب مصرفی

خطوط تلفن

شبکه کابل کشی برق

شبکه گاز

تسطیح نهایی

محوطه سازی نهایی )سطوح خیابان ها، پارکینگ ها، تسطیح نهایی و فضای سبز(

925,000 مترمربع

65,000 متر مربع

2,000,000 متر مکعب

350,000 متر مربع

155,000 متر مربع

98,000 مترطول

105,000 متر طول

62,000 مترطول

85,000 متر طول

1,000,000 متر طول

35,000 مترطول

385,000 مترطول

1,210,000 مترمربع



دامنه کار

دامنه کار شامل طراحی، تدارک و اجرای موارد زیر است:
احداث ســاختمان های مسکونی: 4,920 واحد مســکونی در 5 زون مختلف و  ■

در بلوک های 5 طبقه دارای چهار واحد مشــابه دوخوابه 76 متری در هر طبقه 
ساخته شد.

اجرا محوطه و تأسیســات زیربنایی: طراحی، ساخت و احداث زیرساخت های  ■
شــهری مانند عملیات سیویل، جمع آوری آب های سطحی، تأسیسات زیربنایی 
شــامل جمع آوری فاضالب، توزیــع آب، برق قدرت و برق روشــنایی که طی 

قراردادهای جداگانه به شرکت کیسون ابالغ شده بود.
طراحی: کلیه خدمات مهندســی همچون طراحی معماری، ســازه، تأسیسات  ■

مکانیکی و برقی، تأسیسات زیربنایی، محوطه، راه های دسترسی و به طور کلی 
هر گونه طراحی مورد نیاز توســط شرکت کیسون یا با مدیریت این شرکت به 

صورت برون سپاری صورت گرفت. 

آمار و ارقام پروژه

ناخالص زیربنای واحدهای مسکونی

حجم عملیات خاکی

سطح خیابان ها و پارکینگ های روباز

آرماتور بندی 

بتن ریزی 

قالب بندی

عملیات فلزی

458,000 متر مربع

400,000 متر مکعب

81,000 متر مربع 

13,000 تن

150,000 متر مکعب

1,550,000 متر مربع

2,400 تن

طراحی شــهرک به گونه ای بوده که امکان احداث و تأمین کلیه زیرســاخت ها و امکانات 
رفاهی مورد نیاز یک شــهرک در نظر گرفته شــده باشــد. عالوه بر واحدهای مســکونی 
تأسیسات زیربنایی، راه های ارتباطی و محوطه سازی مجموعه نیز در محدوده کاری این 

پروژه قرار داشته است. پروژه 4,920 واحد مسکونی کرمانشاه

شرح کلی پروژه

پروژه مسکونی کرمانشاه که در زمینی به مساحت در حدود 42 هکتار و در قالب یک شهرک 
مســکونی احداث شده است، یکی از سریع ترین پروژه های خانه سازی در ایران است. این 
پروژه مشــتمل بر 4,920 واحد مســکونی متشــکل از 246 بلوک ساختمانی 20 واحدی )5 
طبقه 4 واحدی( اســت که اراضی 4 قســمت در ابتدای کار و اراضی قسمت پنجم در ادامه 
کار واگذار شد. بسته به تعداد بلوک ساختمانی که در یک امتداد قرار گرفته است، زون های 
مختلف 40، 60، 80 و 100 واحدی )2، 3، 4 و 5 بلوکی( در قسمت های مختلف پروژه طراحی 
و ساخته شده اند. دسترسی به واحدهای هر بلوک از دو سمت انجام می گیرد و از هر دستگاه 
پلــه بــه نصف واحدهای یک بلوک )دو واحد در هر طبقه( دسترســی وجود دارد. بنابراین 
در زمانی که دستگاه پله در منتهی الیه زون واقع شده باشد )پله کناری(، تنها به 10 واحد و 
در حالتی که در میان زون واقع شــده باشــد )پله میانی(، به 20 واحد )10 واحد از هر بلوک( 

دسترسی برقرار می گردد. 
واحدهای مسکونی به صورت دو خوابه طراحی و به روش صنعتی بتن آرمه یکپارچه درجا 
احداث شده اند. کلیه بلوک های این پروژه به صورت تیپ و با نقشه معماری، تأسیسات و 
سازه ای یکسان اجرا شده است. در هر طبقه چهار واحد دوخوابه کاماًل یک شکل به صورت 
قرینه همدیگر با متراژی برابر با 76 مترمربع قرار گرفته اســت. دلیل اســتفاده از یک تیپ 
در طراحی، درخواســت کارفرما و همچنین نیاز به ســرعت بیشتر در طراحی، تأمین قالب و 

اجرا بوده است.

کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه
تأمین اعتبارات: بانک مسکن و متقاضیان

)EPC( نوع پیمان: مهندسی، تدارک، ساخت
محل پروژه: کرمانشاه، محله دولت آباد

وضعیت: تکمیل شده و درحال بهره برداری

تاریخ شروع: 1389

تاریخ پایان: 1393



شرح کلی پروژه

پیرو موفقیت چشمگیر شرکت کیسون در پروژه اول شهرک سازی ونزوئال، وزارت مسکن 
جمهوری بولیواری ونزوئال، احداث 10,000 واحد مســکونی دیگر را در قالب ســه شــهرک 
مســکونی به صورت کامل به شرکت کیسون واگذار کرد. این پروژه دومین قرارداد بزرگ 

صدور خدمات فنی و مهندسی کشور بود.
محدوده کاری پروژه، ســاخت بیش از 10,000 واحد مســکونی در بلوک های چهارطبقه 
بــا روش کامــاًل صنعتــی، به همراه تأسیســات زیربنایی و ســاختمان های جنبی نظیر 
مدارس،کلینیک ها، کتابخانه ها و غیره در قالب سه شهرک در سه استان مختلف ونزوئال 

را در بر می گیرد و طی یک قرارداد EPC اجرا گردید.
مســاحت شــهرک ها به ترتیب 42، 78 و 88 هکتار )در مجموع 208 هکتار( اســت. بر 
اســاس طراحی صورت گرفته در هر بلوک ترکیبی از واحدهای مســکونی در دو تیپ دو و 

سه خوابه قرار گرفته و به روش صنعتی بتن آرمه درجا با قالب یکپارچه احداث شدند.
به دلیل تجربه موفق قبلی شرکت کیسون در کشور ونزوئال و آشنایی با شرایط این کشور، 
این پروژه نسبت به پروژه قبلی با کیفیت بهتر، هزینه کمتر و سرعت باالتری انجام شد.
عالوه بر ساختمان های مسکونی، در مجموع حدود 60,000 متر مربع ساختمان های جنبی 

نیز ساخته شد که با توجه به نیاز شهرک ها منجر به استقالل نسبی آن ها شد.

دامنه کار

دامنه کار شامل طراحی ، تدارک و اجرای موارد زیر است :
ســاختمان های مسکونی: 10,008 واحد در سه شهرک، با ظرفیت های به ترتیب 2520،  ■

3456 و 4032 واحــد مســکونی به صورت بلوک های چهار طبقه اســت. 66 % از 
واحدها سه خوابه و %34 دو خوابه هستند. طراحی بر مبنای شرایط اقلیمی ونزوئال 
انجام شده و ساختمان ها به روش بتن آرمه درجا با قالب یکپارچه احداث شده اند.

ســاختمان های جنبی: به منظور افزایش رفاه عمومی در کنار بلوک های مســکونی،  ■
کلیه ســاختمان های جنبی مورد نیاز هر شهرک از قبیل مدارس در مقاطع مختلف 
تحصیلی، مهد کودک، کتابخانه، ســالن ورزشــی و زمین ورزشی روباز و غیره در 

مساحتی حدود 60,000 متر مربع در مجموع سه شهرک احداث شده اند.
 تأسیسات زیربنایی و محوطه سازی: کلیه شبکه های گازرسانی، آب مصرفی، جمع آوری ■

آب های سطحی و نیز فاضالب، شبکه برق و تلفن و روشنایی محوطه شهرک ها و 
نیز خیابان ها، پارکینگ ها و فضای سبز شهرک ها احداث شد.

طراحــی: همانند پــروژه قبلی طراحــی ســاختمان ها در تهران بر اســاس ُنرم ها،  ■
اســتانداردها و کدهای محلی ونزوئال به بهترین نحو و سازگار با شرایط اقلیمی و 
محلی اســتان های مورد نظر انجام شد و به تأیید مقامات محلی و وزارت مسکن 

و شهرسازی ونزوئال رسید.
لجســتیک: عمده مصالح مورد نیــاز در پروژه در صورت وجود از کشــور ونزوئال و  ■

کشورهای همسایه و در صورت عدم وجود از کشور ایران تأمین و به محل پروژه 
ارســال گردید. همچنین به دلیل حساسیت کنترل دقیق کیفیت مواد و مصالح و 
پارامترهای هندســی، قالب های مورد نیاز پروژه در ایران تهیه و ساخته شده و با 
اســتفاده از تجارب پروژه قبلی با یک مدیریت قوی لجســتیکی بسته بندی و به 

محل پروژه در ونزوئال حمل و تحویل گردید.

آمار و ارقام پروژه

سطح ناخالص زیربنای واحدهای مسکونی 

سطح ناخالص زیربنای ساختمان های جنبی

حجم عملیات خاکی

سطح خیابان ها

سطح پارکینگ های روباز

شبکه جمع آوری فاضالب

شبکه جمع آوری آب های سطحی

شبکه توزیع آب مصرفی

خطوط تلفن

محوطه سازی نهایی )سطوح خیابان ها، پارکینگ ها، تسطیح نهایی و فضای سبز(

927,000 مترمربع

60,000 متر مربع

1,700,000 متر مکعب

250,000 متر مربع

110,000 متر مربع

95,000 مترطول

92,000 متر طول

51,000 مترطول

55,000 متر طول

1,200,000 مترمربع

کارفرما: وزارت مسکن جمهوری بولیواری ونزوئال
)EPC( نوع پیمان: مهندسی، تدارک، ساخت

محل پروژه: ونزوئال، شهرهای بارکیسیمتو )استان الرا(،
سن فیلیپه )استان یوراکی( و والنسیا )استان کارابوبو(

وضعیت: تکمیل شده و در حال بهره برداری
تاریخ شروع: 2011
تاریخ پایان: 2014

پروژه 10,008 واحد مسکونی ونزوئال



کارفرما: شرکت پروژه ستاره اطلس پارس

HEERIM مشاور طراح: شرکت ُکره ای

دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور پردیسان سازه

)C( نوع پیمان: ساخت

محل پروژه: تهران، تپه های عباس آباد

وضعیت: تکمیل شده

تاریخ شروع: 1393

تاریخ پایان: 1395

پروژه سازه بتنی اطلس پالزا

دامنه کار

محدوده کاری شــرکت کیســون بر اساس قرارداد منعقد شــده، تکمیل اجرای شمع، 
خاکبرداری، اجرای عملیات زهکشــی و عایق کاری، تسطیح و رگالژ، ارتینگ، بتن مگر 
و فونداسیون و اجرای اسکلت بتنی مشــتمل بر ستون ها، دیوارها، تیرها و سقف ها 
و نیز ســایر عملیات اجرایی مرتبط با پروژه در بخش جنوب غربی مجتمع می باشــد. 
این ساختمان شامل طبقات پارکینگ، و طبقات تجاری است که به صورت پیش تنیده 

غیرچسبیده طراحی و اجرا شده اند.
اگرچه در زمان ورود شرکت کیسون، مقاوم سازی گود به روش نیلینگ و استرند انجام 
شــده بود، در برخی از نواحی بنا به نیاز، عملیات ترمیم و اجرای عایق رطوبتی توســط 

شرکت کیسون صورت گرفت.

شرح کلی پروژه

پــروژه چندمنظوره اطلس پالزا در زمینی به مســاحت 7 هکتار در تپه های عباس آباد 
و مشــرف به پارک طالقانی تعریف شده است. احداث سازه این پروژه توسط شرکت 
ســتاره اطلس پارس که زیر مجموعه گروه شــرکت های ســاختمانی ایرانیان اطلس 

)متعلق به بانک انصار( می باشد، به شرکت کیسون محول شد.
مرکز تجاری این مجتمع شامل چندین فروشــگاه، رستوران، کافی شاپ، محیط های 

سرگرمی و سایت سینمایی است.
مجتمع اطلس پالزا از شمال به اتوبان شهید حقانی، از جنوب به موزه حفظ آثار دفاع 
مقدس، از شــرق به ساختمان در حال احداث موزه جواهرات بانک مرکزی، از غرب به 

پارک طالقانی و مشرف به اتوبان مدرس، محدود می گردد.
ایــن مجتمع چند منظــوره دروازه اصلی اراضی عباس آباد در شــمالی ترین نقطه این 
منطقه ی گرشــگری قرار دارد. جذابیت های فراوان در اطراف مجتمع و پالزای بســیار 
بزرگ در قلب آن، دسترسی های آسان و اتصال به شبکه بزرگ راهی و پایانه اتوبوسرانی 

و تاکسیرانی، از مزایای منحصر به فرد این مجتمع می باشد.
در این پروژه به دلیل آنکه قرار بر آن بود که در نهایت و پس از مرحله نازک کاری سازه 
بتنی به صورت نمایان با همان وضعیت بماند، دقت بسیار باالیی در اجرای بی نقص 

آمار و ارقام پروژه ســازه صورت گرفت. به همین دلیل ضمن ارائه یک طرح اختالط دقیق و حساب شده 
)به سبب مقاومت مشــخصه باالتر از حد معمول(، از قالب های خارجی شرکت دوکا 

متشکل از پالی وود و جک های آلومنیومی قابل تنظیم استفاده شد.
همچنین به دلیل طول زیاد دهانه ها از بتن پیش تنیده پس کشــیده اســتفاده شد و 

برای ریختن بتن از پلیسینگ بوم استفاده شد.

آرماتوربندی

بتن ریزی

قالب بندی

زیربنای پروژه

8,300 تن

103,600 متر مکعب

224,000 متر مربع

122,333 متر مربع



کارفرما: شرکت پریلسیه )از شرکت های تابعه کیسون در بالروس(

نوع پیمان: سرمایه گذاری و اجرا

محل پروژه: بالروس، منطقه پریلسیه در 9 کیلومتری شهر مینسک

وضعیت: در فازهای مختلف اجرایی تکمیل شده و در حال بهره برداری

تاریخ شروع: 2010

تاریخ پایان: 2014

مرکز لجستیک و انبارهای پریلسیه

دامنه کار

انبارهای سرپوشیده کالس A: بیش از 200 هزار متر مربع فضای انبار سرپوشیده  ■
کالس A در مجموعه پریلسیه.

فعالیت های محوطه ســازی و ســایر فعالیت ها: از آنجایی که مرکز لجســتیک  ■
پریلســیه به مانند یک شــهرک می بایســت کلیه اجزاء حمل و نقل، سرویس 
و ســاختمان های اصلی را در بر می گرفت، در این مجموعه طیف وســیعی از 
فعالیت های عمرانی و زیرســاختی طراحی و اجرا گردیده بود. این فعالیت ها 
شامل جانمایی، محوطه سازی و فضای سبز، راه های دسترسی )داخلی و خارج 
مجموعه(، سیســتم جمع آوری و انتقال آب های سطحی، سیستم جمع آوری و 
انتقال فاضالب، آبرسانی )بهداشتی و اطفاء حریق(، کابل کشی و سیستم انتقال 
برق و تلفن و پشــتیبانی فعالیت های بســیاری هم چون اجرای ساختمان ها، 
جمع آوری آب های سطحی، خیابان کشی، پارکینگ روباز و سرپوشیده، و بسیاری 

فعالیت های دیگر بوده است. 

شرح کلی پروژه

در راســتای توسعه مراکز لجســتیک در اروپا، دولت بالروس نیز طرح جامع گسترش 
مراکز لجستیک خود را با احداث اولین مرکز مدرن لجستیک بالروس در پایتخت این 

کشور آغاز کرد. 
شرکت کیسون به عنوان یکی از توانمندترین شرکت های ایرانی صادر کننده خدمات فنی 
و مهندســی، مسئولیت این پروژه عظیم را که از مهم ترین پروژه های ملی کشور بالروس 
محســوب می گردد، به عهده گرفت. این شرکت با تالشی چند ساله و با انجام مطالعات 

جامع و گسترده موفق شد ایده احداث این پروژه بزرگ را به مرحله اجرا درآورد. 
این مرکز در 9 کیلومتری شــهر مینسک در منطقه ای به  نام پریلسیه قرار گرفته است. 
مجاورت با دو بزرگراه اصلی ترابری فرا اروپایی، نزدیکی به شــهر مینسک، استفاده از 
اراضی منطقه آزاد و مجاورت با منطقه صنعتی شــابانی )Shabani( موقعیت مکانی 
این پروژه را بســیار خاص و استراتژیک کرده اســت. پروژه مرکز لجستیکی پریلسیه 
در زمینی به وســعت 80 هکتار در تقاطع بزرگراه M1 )کریدور شماره 2 اروپایی برلین-
مســکو( و بزرگراه M4 )کالیپدا-اودسا( ساخته شده است. کریدور شرق-غرب یا همان 
M1 از شهرهای برلین، ورشــو، مینسک و مسکو عبور می کند و بزرگترین کریدور باری 

جاده ای شرق-غرب اروپا است.
انبارهــای این مجموعه با باالترین کیفیت در کالس بین المللی، با ویژگی های منحصر 
به فرد، و بر اساس اقلیم منطقه طراحی و اجرا شده و در حال حاضر به صورت گسترده 

در حال بهره برداری است.

آمار و ارقام پروژه

450,000 متر مربع

20,000 متر مربع

79,800 متر مربع

3,000 متر طول

6,650 متر طول

450,000 متر مربع

450,000 متر مربع

140,000 متر مربع

آماده سازی سطحی شامل برداشت خاک دستی و تحکیم بستر

)M4 و M1 راه های دسترسی به سایت از بیرون )اتوبان های

راه های دسترسی داخل سایت

فنس کشی

نورپردازی

سیستم جمع آوری آب های سطحی شامل شیب بندی، 

شبکه انتقال آب، سیستم ذخیره سازی )سامپ(، سیستم 

پمپاژ، شیرآالت و...

تأسیسات زیربنایی شامل آب، فاضالب، گاز و برق کل مجموعه

عملیات آماده سازی بستر انبارها



کارفرما:  سازمان خطوط هوایی عراق) خطوط الجویه العراقیه(
مشــاور/ دســتگاه نظارت: دفتر مشاوره علمی مهندسی 

دانشگاه فنی بغداد
نوع پیمان: تأمین و ساخت )PC( سازه و سفت کاری

محل پروژه: عراق، فرودگاه بین المللی بغداد
وضعیت: تحویل کارفرما شده است

تاریخ شروع: 2016
تاریخ پایان: 2018

شرح کلی پروژه

مرکز آموزش و توســعه هوایی فرودگاه بغداد به عنوان یک مجموعه کامل برای آموزش 
خلبانان و کادر هوایی شــرکت هواپیمایی العراقیه اســت. این مجتمع شامل بنای چهار 
طبقه و با مساحت زیربنایی در حدود 22،000 متر مربع است. اسکلت این ساختمان بتنی 

و فونداسیون آن از نوع گسترده است.

احداث مرکز آموزش و توسعه هوایی
شرکت هواپیمایی العراقیه واقع در

فرودگاه بین المللی بغداد

دامنه کار

طراحی، تدارک و اجرای مجموعه آموزش هوایی در چهار طبقه و با مساحت زیربنایی  ■
تقریبی ۵,۰۰۰ متر مربع در هر طبقه و 22،000 متر مربع در مجموع شــامل فضاهای 
آموزشــی، اداری، آزمایشگاه، کتابخانه، آمفی تئاتر، کافه تریا، اتاق های تأسیساتی، 

آمار و ارقام پروژه

سطح ناخالص زیربنا

حجم عملیات خاکی

بتن ریزی

آرماتوربندی

استخر آموزشی

نمای کامپوزیت شیشه و آلومینیم 

آسانسور 8 و 10 نفره

21,997 متر مربع

32000 متر مکعب

38000 متر مکعب

1780 تن

1  واحد

5,500 مترمربع

6 دستگاه

آسانســور و استخر آموزشی و همچنین مجهز به دستگاه های پیشرفته شبیه سازی 
هوایی است. برای پوشش  قسمت هایی از نمای ساختمان  از پانل های کامپوزیتی  

شیشه و آلومینیم استفاده شده است.
طراحی این ساختمان شامل طراحی سازه، معماری،  مکانیکی  )شامل طراحی سیستم  ■

فاضالب و ونت، آبرسانی، تهویه هوای مطبوع، اعالم و اطفاء حریق، سیستم راه اندازی 
اســتخر، بویلر و هوای گرم، سیســتم HVAC ، آسانســور(، برقی )شامل روشنائی، 
نیرورسانی، شبکه های تلفن و اینترنت، تولید و توزیع برق اضطراری، سیستم مدار 

بسته CCTV، روشنایی محوطه و ارتینگ( است.
مطالعات ژئوتکنیک طراحی قسمت های اشاره شده فوق توسط کیسون و با همکاری  ■

کارفرما و بخش مهندسی دانشگاه تکنولوژی بغداد صورت گرفته است.



کارفرما: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

* 15% از هزینه های طراحی و ساخت توسط شرکت کیسون تأمین گردید.

)EPC( نوع پیمان: مهندسی، تدارک، ساخت

محل پروژه: استان تهران، شهر جدید اندیشه

وضعیت: تکمیل شده و در حال بهره برداری

تاریخ شروع: 1395

تاریخ پایان: 1397

شرح کلی پروژه

دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی استان تهران در شهر اندیشه به  عنوان اولين نمونه 
ساختمان سبز مورد تأیید سازمان نظام  مهندســی، نمونه ای موفق و تاثیرگذار در آغاز راه 
بهره برداری بهینه در منابع و جلوگیری از آلودگی ها و اثرات مخرب زیست محیطی است. 
اســتفاده از فن آوری های نوین در جهت کاهش مصرف انرژی و اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر از اصول اساســی و اولیه طراحی این پروژه بوده اســت. طراحی فضاهای 
باز اداری به منظور تعامل آســان تر کاربران، پیش بینی فضاهای مکث و استراحت برای 
کاربران و ارباب رجوع، انعطاف پذیری فضا، نمایان بودن تجهیزات تأسیســاتی و اجزای 
ســازه ای ساختمان در جهت ترویج فن آوری های سبز و مدرن، برخی از مواردی بوده که 
در طراحی این پروژه لحاظ شــده است. طراحی اقلیمی ساختمان به صورت پایدار و با 
هدف بهره گیری از شــرایط اقلیمی و پتانسیل های محیط از قبیل استفاده حداکثری از 
نور خورشــید، باد و زمین انجام گرفته است. برخی از ویژگی های ساختمان سبز اندیشه 

عبارتند از:
تأمین مناســب روشنایی روز به منظور کاهش حرارت منابع روشنایی الکتریکی  ■

و در نتیجه کاهش بار سرمایش
■ )LED( منابع روشنایی الکتریکی با بازدهی باال

ساختمان دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی استان تهران در شهر اندیشه

دامنه کار

طراحی و اجرای ســاختمان دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی استان تهران در شهر 
اندیشه شامل عملیات ابنیه، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی، نصب المان های سبز 
در ساختمانی 4 طبقه )زیر زمین، همکف و 2 طبقه روی همکف( به مساحت تقریبی 683 
مترمربع شــامل اداری، پارکینگ و اجرای محوطه سازی مربوطه و راه اندازی و تحویل به  

صورت ساختمان نمونه سبز.

■  ،VRF استفاده از تجهیزات تهویه مطبوع با بازدهی باال شامل سیستم سرمایش
دیگ چگالشی و سیستم Heat Recovery بازیافت گرمایی

عایق بندی تکمیلی پوسته ساختمان ■
استفاده از شیشه با پوشش های ویژه برای پاالیش نور طبیعی ورودی، کاهش  ■

تلفات حرارتی و کنترل تابش
استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید آب گرم مصرفی ■
استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق ■
استفاده از سیستم فاضالب خاکستری جهت کاهش مصرف آب ■

آمار و ارقام پروژه

سطح زیربنای ساختمان

حجم عملیات خاکی

آرماتور بندی

بتن ریزی

وزن اسکلت

683 مترمربع

600 متر مکعب

70 تن

160 متر مکعب

52 تن



کارفرما: شرکت خورشید درخشان هشتم توس
تأمین اعتبارات: نقدی

)PC( نوع پیمان: تأمین و ساخت
محل پروژه: مشهد، میدان جانباز 

وضعیت: تکمیل شده
تاریخ شروع: 1395
تاریخ پایان: 1397

شرح کلی پروژه

 پروژه مشارکتی مشهد مال با مشارکت بخش خصوصی با سهم الشرکه 51% و همچنین 
سهم الشرکه آستان قدس رضوی به میزان 49% واقع در زمینی به مساحت عرصه 78,000 
متر مربع با زیربنای حدود 620.000 متر مربع نبش چهار راه سجاد )خیام( با کاربری تجاری 
)مال( و برج دفاتر تجاری و هتل و پارکینگ اســت. شــرکت کیســون به عنوان پیمانکار 
ساخت اسکلت بتنی فعالیت خود را از دی ماه 96 فعالیت خود را در این پروژه آغاز نمود. 

پروژه سازه بتنی جهان مال مشهد

دامنه کار

■  A2 تأمین مصالح )به جز آرماتور( ســاخت و اجرای کامل ســازه بتنی ســایت
شــامل اجرای فونداســیون، دو طبقه )تیر، ستون، دیوار برشی، دال( و سه طبقه 

دیوار حائل 

آمار و ارقام پروژه

زیربنای ناخالص

قالب بندی

آرماتوربندی

بتن ریزی

620,000 مترمربع

126,000 مترمربع

14,000 تن

95,000 مترمکعب



کارفرما: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

نحوه ی تأمین مالی: نقدی

)PC( نوع پیمان: تأمین و ساخت

محل پروژه: تهران، خیابان مطهری

وضعیت: تکمیل شده و در حال بهره برداری

تاریخ شروع قراردادهای اول و دوم: 1398-1397

تاریخ پایان: 1401

شرح کلی پروژه

اجــرای ایــن پــروژه در 2 قــرارداد بــه شــرکت کیســون واگــذار شــده اســت. موضــوع 
ــرارداد دوم  ــرداری و فونداســیون و ســازه و ق ــرارداد اول طراحــی و اجــرای خاکب ق

اجــرای ســفت کاری و نــازک کاری و تأسیســات و تســت و تحویــل اســت.
پــروژه ی اتــاق بازرگانــی بــه روش Top-Down در مرکــز شــهر تهــران انجــام شــده 
اســت، از جملــه مزایــای ایــن روش کاهــش جا به جایــی خاکــی، افزایــش ســرعت 
ــان فعالیت هــای  ــکان اجــرای هم زم ــا ام ــدی ب ــه زمان بن اجــرا و کوتاه شــدن برنام
ســاخت ســازه، معمــاری، تأسیســات، حداقــل ایجــاد مزاحمــت بــرای همســایگان 
و ترافیــک، حــذف هزینــه ســازه نگهبــان گودبــرداری و کاهــش هزینــه ســاخت بــا 

حــذف ســازه حائــل موقــت اســت. 
در ایــن پــروژه از به روزتریــن تکنولوژی هــا جهــت طراحــی و ســاخت بــه کار بــرده 
شــده اســت. فنــاوری مدل ســازی اطالعــات ســاختمان )BIM( در طــول طراحــی و 

ســاخت بــه کار گرفتــه شــد کــه نتایــج مثبــت فراوانــی بــه همــراه داشــت. 

پروژه اجرای ساختمان اتاق بازرگانی تهران

دامنه کار

دامنه کار قرارداد اول شامل خاکبرداری و پایدارسازی گود و احداث سازه ■
دامنه کار قرارداد دوم شــامل طراحی، تدارکات و اجرای موارد زیر است: سفت  ■

کاری، نازک کاری، تأسیسات برقی و مکانیکی تا مرحله تست و تحویل.
زیربنای پروژه 12868 متر مربع است.  ■
این پروژه شامل 9 طبقه روی زمین، همکف و 6 طبقه زیر زمین است. ■

آمار و ارقام پروژه

12,868 متر مربع

1,837 تن

6,000 مترمکعب

90,000 مترطول

70,000 مترطول

3,500 متر مربع

52,000 متر مربع

1,100 متر مربع

سطح ناخالص زیربنا

سازه فلزی

بتن ریزی 

سیم و کابل

لوله های تأسیساتی

کانال هوا

کاشی سرامیک

نمای کرتین وال

از اصــول طراحــی خاصــی در ایــن پــروژه بهــره بــرده شــده اســت، از جملــه هســته 
معلــق مرکــزی نمــا بــه نشــانه ی روشــن بــودن نــور تجــارت و اقتصــاد کشــور حتــی در 

شــب، بــه ســان الماســی گرانمایــه در دل تاریکــی اســت.
اجــرای قــرارداد اول کــه کارهــای ســازه ای را در بــر می گرفــت منجــر بــه ارمغــان آوردن 
جایــزه ســازه ی برتــر کشــور در دهمیــن نمایشــگاه ملــی ســازه و فــوالد در ســال 1398 
ــاد  ــه انعق ــان اول، منجــر ب ــز پیم ــت آمی ــان موفقی ــرای شــرکت کیســون شــد. پای ب

قــرارداد تکمیــل ســاختمان شــامل فعالیت هــای معمــاری و تأسیســاتی گردیــد.



تأمین زمین: شرکت عمران شهر جدید پرند
تأمین اعتبارات: بانک مسکن و متقاضیان

)EPC( نوع پیمان: مهندسی، تدارک، ساخت
محل پروژه: استان تهران، شهر جدید پرند، فاز 6

وضعیت: در حال تحویل آخرین فاز به متقاضیان
تاریخ شروع: 1389

تعداد واحدهای تحویل شده در فاز  یک: 3,120 )تا پایان سال 1393( 
تعداد واحدهای تحویل شده در فاز  دو: 3,280 )تا پایان سال 1395( 

تعداد واحدهای تحویل شده در فاز  سه: 4,880 )تا مهر  1401( 
تعداد واحدهای در حال تحویل: 4,800

شرح کلی پروژه

پروژه 16,080 واحد مســکونی پرند به عنوان بزرگ ترین پروژه انبوه سازی مسکن ایران 
با اســتفاده از روش صنعتی بتن آرمه یکپارچه درجا و بــه صورت طرح و اجرا، انجام 
گردید. طراحی جانمایی بلوک های مســکونی به گونه ای انجام شد که امکان احداث 
و تأمین کلیه زیرســاخت ها و امکانات رفاهی مورد نیاز یک شــهرک مسکونی در این 

پروژه عظیم تأمین شود.
این پروژه مشــتمل بر ساخت 16,080 واحد مسکونی در قالب 402 بلوک 40 واحدی به 
شــکل دو نیم بلوک 20 واحدی متصل شده با یک سازه میانی پله است. هر نیم بلوک 
از پنج  طبقه چهار واحدی با روش کاماًلً صنعتی اجرا شــده است. البته بلوک ها دارای 
دو تیــپ متفاوت بوده اند که به این ترتیب ترکیب متفاوتی از واحدهای ســه خوابه، 

دوخوابه و یک خوابه ارائه داده است.
عالوه بر واحدهای مســکونی تأسیســات زیربنایی، راه های ارتباطی و محوطه سازی 

مجموعه نیز در محدوده کاری این پروژه قرار داشته است.
مســاحت کل محدوده شــهرک مســکونی برابر با 203 هکتار بود که 150 هکتار آن 
به ســاخت واحدهای مســکونی و محوطه مربوطه اختصاص داده شــد. واحدهای 
مسکونی در دو تیپ دو و سه خوابه طراحی و به روش صنعتی بتن آرمه درجا با قالب 

یکپارچه احداث شدند.
مدیریت پروژه پیشــرفته در برنامه ریزی ساخت و بهره برداری از قالب، مصالح و نیروی 
انسانی موجب شد سرعت کار در مرحله اجرای سازه به شدت باال باشد به طوری که در 

هر شبانه روز، سازه بیش از 64 واحد مسکونی اجرا گردید.

پروژه 16,080 واحد مسکونی
شهر جدید پرند 

آمار و ارقام پروژه

ناخالص زیربنای واحدهای مسکونی 

حجم عملیات خاکی

سطح خیابان ها و پارکینگ های روباز

آرماتور بندی

بتن ریزی

شبکه جمع آوری فاضالب

شبکه آبرسانی

شبکه برق و روشنایی

1,490,000 مترمربع

2,000,000 متر مکعب

490,000 متر مربع

42,500 تن

520,000 مترطول

16,683 متر طول

29,985 متر طول

240,000 متر طول

دامنه کار

دامنه کار شامل طراحی ، تدارک و اجرای موارد زیر بوده است:
احداث ســاختمان های مسکونی: 16,080 واحد مســکونی که همگی در بلوک های 5  ■

طبقه ساخته می شوند. 25% از کل ســاختمان ها سه خوابه، 63 % دو خوابه و %12 
باقی مانده یک خوابه هستند.

اجرا محوطه و تأسیســات زیربنایی: طراحی، ساخت و احداث زیرساخت های شهری  ■
مانند عملیات ســیویل، جمع آوری آب های سطحی، تأسیســات زیربنایی شامل 
جمــع آوری فاضالب، توزیع آب، برق قدرت و برق روشــنایی که طی قراردادهای 

جداگانه به شرکت کیسون ابالغ گردید.
طراحی: کلیه خدمات مهندسی همچون طراحی معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی  ■

و برقی، تأسیســات زیربنایی، محوطه، راه های دسترســی و به طور کلی تمامی 
طرح های مورد نیاز توســط شرکت کیســون یا با مدیریت این شرکت به صورت 

برونسپاری همزمان با اجرای پروژه صورت گرفت.

عملیات آماده سازی و تأمین زیرساخت های پروژه مشتمل بر احداث جاده های دسترسی  
و اجرا و تأمین تأسیســات زیربنایی پروژه به صورت یکجا و یکپارچه انجام شد و لی بنا 
به مقتضیات اقتصادی حاکم بر پروژه ناشی از نوع قرارداد 3 جانبه و اتکا پروژه بر آورده  
متقاضیان در مراحل پایانی عملیات ساختمانی، تکمیل واحدهای مسکونی به نحو قابل 

سکونت در چند فاز صورت پذیرفت.



کارفرما و سرمایه گذار: شرکت بلپارس 

)DB( نوع پیمان: طرح و ساخت

محل پروژه: بالروس، شهر مینسک

وضعیت: متوقف به جهت شناسایی و جذب سرمایه گذار

تاریخ شروع: 2018

مجتمع چندمنظوره مگنت مینسک

دامنه کار

دامنه کار شامل موارد زیر است:
ســاختمان تجاری شــامل هایپرمارکت در طبقه زیرزمیــن، واحدهای تجاری  ■

طبقات اول و دوم، شــش سالن مجزای سینما و خدمات جانبی در طبقه سوم 
می باشــد. کاربری هایی مانند فضای بازی کودکان، رستوران های زنجیره ای و 

فضاهای ورزشی نیز در این مجموعه پیش بینی شده است. 
در کنار این ساختمان، بارانداز و پارکینگ طبقاتی تجاری با ظرفیت کلی در حدود  ■

1,200 خودرو به همراه فضای مورد نیاز توقفگاه بازدیدکنندگان را فراهم می کند.
در جنوب مجموعه نیز ســاختمان هتل پنج ستاره با ظرفیت حدود 260 واحد  ■

اقامتی شامل البی و رستوران ها و مجموعه استخر و اسپا و سالن اجتماعات، و 
در حدود 100 پارکینگ در 11 طبقه در نظر گرفته شده  است. 

در شمال مجموعه ساختمان اداری شامل 90 واحد اداری کالس A اروپا، بانک،  ■
رســتوران، و پارکینگ اختصاصی با ظرفیت حــدودًا 200 خودرو در 11 طبقه در 

نظر گرفته شده است.

شرح کلی پروژه

به دنبال معرفی فرصت های  ســرمایه گذاری کشور بالروس، ایده اولیه درخصوص احداث 
یک مجتمع فاخر در شهر مینسک از سوی مدیران ارشد شرکت کیسون شکل گرفت. در گام 
اول رایزنــی با مقامات ملی و محلی در خصوص نیازها و پروژه های مورد تقاضای دولت 
انجام شده و با وعده حمایت مالی دولت وقت، شرکت بلپارس در این کشور به ثبت رسید. 
بر اساس پیشنهادهای شهرداری مینسک و بررســی های انجام شده، پروژه چندمنظوره 
تجاری - اداری - اقامتی واقع در یکی از محله های شــمال شــرقی و در مجاورت یکی از 
خیابان های اصلی شهر به عنوان پروژه هدف  سرمایه گذاری انتخاب شد. به دلیل اهمیت 
باالی پروژه و لزوم ایجاد یک طرح فاخر و شاخص، جهت امر طراحی مفهومی از معتبرترین 

شرکت های بین المللی استفاده شد.
مجتمع چندمنظوره مگنت مینســک با زیربنای 161,000 مترمربع و در زمینی به مساحت 
68,000 مترمربع اجرا شــده اســت. وجود 4 کاربری اصلی شــامل اداری، هتل، تجاری و 
پارکینگ در ساختمان های با محدوده مجزا ولی در هم تنیده، سبب پیچیدگی های خاص 
فنی، اجرایی و بهره برداری شــده است.»مگنت مینسک« شامل دو برج 11 طبقه شمالی و 

جنوبی و ساختمان میانی متصل کننده آن ها با کاربری های زیر می باشد:

ساختمان اداری  ■
مجموعه مرکز تجاری، پارکینگ طبقاتی، سوپرمارکت، سینما و رستوران ها ■
ساختمان هتل  ■

از نظر موقعیت شــهری، این ساختمان در تقاطع خیابان های نیزاویسیموستی )در شمال( و 
کالینوفســکی )در غرب( در بخش جدید شــهر و در فاصله 850 متری از ساختمان کتابخانه 

ملی بالروس قراردارد.

آمار و ارقام پروژه

مساحت زمین پروژه

مساحت زیر بنای پروژه

مساحت اداری

مساحت تجاری

مساحت هتل

محوطه سازی

پارکینگ

67,000 متر مربع

161,000 متر مربع

38,000 متر مربع

66,000 متر مربع

35,000 متر مربع

44,000 متر مربع

22,500 متر مربع



کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پردیس

تأمین اعتبارات: بانک مسکن

)C( نوع پیمان: ساخت

محل پروژه: استان تهران، شهر جدید پردیس، فاز 9

وضعیت: در دست احداث

تاریخ شروع: 1399

پروژه 216 واحد مسکونی شهر جدید پردیس
دامنه کار

احداث ساختمان های مسکونی: 216 واحد مسکونی که همگی در بلوک های 11 طبقه  ■
ساخته می شوند. که طبقات 2- تا همکف کاربری پارکینگ دارد و طبقات دیگر هر 

کدام شامل 9 واحد مسکونی با متراژ یکسان است.
اجرا محوطه و تأسیسات زیربنایی: طراحی، ساخت و احداث زیرساخت های شهری  ■

و راه های دسترسی.

شرح کلی پروژه

پروژه 216 واحد مسکونی پردیس یکی از پروژه های طرح »اقدام ملی تأمین مسکن« 
وزارت راه و شهرسازی است که در راستای کمک به تأمین مسکن شهروندان است که 
شــرکت کیسون از ابتدای مرداد 99 در فاز 9 شهر جدید پردیس شروع به ساخت این 

پروژه کرده است.
این پروژه مشــتمل بــر اجرای کامل 3 بلوک 72 واحدی با اســکلت بتنی و ســقف 
تیرچه بلوک به صورت کامل شامل ســفت کاری و نازک کاری به همراه اجرای عملیات 

محوطه سازی در زمینی به مساحت 12,000 مترمربع با زیربنای38,000 مترمربع است.
هر سه بلوک در 11 طبقه که 8 طبقه آن مسکونی و 3 طبقه پارکینگ و واحدهای تیپ 

دوخوابه طراحی شده است.

آمار و ارقام پروژه

عملیات خاکی 

سطح محوطه

آرماتور بندی

حجم بتن ریزی

دیوارچینی

سرامیک کاری

سنگ پالک

سقف کاذب

 126,000 مترمکعب

10,000 متر مربع

550 تن

 4279/62 مترمکعب

 2140 مترمکعب

7000 متر مربع

2800 متر مربع

1800 متر مربع



کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب

تأمین اعتبارات : تهاتر

)PC( نوع پیمان: تأمین و ساخت

محل پروژه: استان فارس، شهر جدید صدرا شیراز

وضعیت: در دست احداث

تاریخ شروع: 1399

تأمین و ساخت اسکلت بتنی
پروژه شار صدرا شیراز

شرح کلی پروژه

پیــرو ســابقه درخشــان شــرکت کیســون در ســاخت ســاختمان های بتنــی، تأمیــن و 
ســاخت اســکلت بتنــی شــار صــدرا شــیراز بــه ایــن شــرکت واگــذار شــده اســت.

ــو               ــوک دوقل ــکلت 5 بل ــاخت اس ــح و س ــن مصال ــامل تأمی ــروژه ش ــدوده کاری پ مح
ــت. ــا اس ــان بلوک ه ــی می ــل ارتباط ــا پ ــراه ب ــه، هم 9 طبق

ــه  ــت ک ــاری اس ــری تج ــا کارب ــتراکی ب ــدور اش ــا کری ــه بلوک ه ــه اول کلی ــه طبق س
ــژه و  ــخصیت وی ــاختمان ش ــا، س ــن بلوک ه ــی بی ــای ارتباط ــا پل ه ــی ب در هماهنگ

ــت. ــد یاف ــی خواه خاص

دامنه کار

دامنه کار شامل تأمین و اجرای موارد زیر است:

اسکلت: فونداسیون و اسکلت بتنی کلیه بلوک ها و پل ارتباطی آن ها. ■
سقف: سقف های یوبوت کلیه بلوک ها. ■

آمار و ارقام پروژه

زیربنای کل پروژه

مساحت سایت

بتن ریزی

آرماتوربندی

91,000 متر مربع

35,000 متر مربع

54,600 متر مکعب

4,186 کیلوگرم



کارفرما: دیوان عدالت اداری

تأمین اعتبارات: نقدی

)MC( نوع پیمان: مدیریت پیمان

محل پروژه: تهران، ساختمان دیوان عدالت اداری

وضعیت: در دست احداث

تاریخ شروع: 1399

مدیریت پیمان مقاوم سازی ساختمان شمالی دیوان عدالت اداری 

شرح کلی پروژه

این پروژه دارای دو جبهه کاری تقویت فونداســیون ساختمان جنوبی و مقاوم سازی 
اســکلت شمالی است. از جمله نکات حائز اهمیت این پروژه حفظ ایمنی در هم زمانی 
عملیات اجرایی و مقاوم ســازی درمجموعه در حال بهره برداری و مدیریت جابه جایی 
و انتقــال تجهیزات مکانیکی و الکتریــکال با حفظ رویکرد عــدم اختالل در عملکرد 

ساختمان حاضر می باشد.
این پروژه دارای پیچیدگی های فنی و اجرایی زیادی بوده اســت و برای اجرای موفق، 
نیاز به مدیریت پیشــرفته طرح و اجــرا به صورت توامان داشــت، به همین جهت 

مدیریت پیمان در این پروژه از اهمیت باالیی برخوردار بوده است.

دامنه کار

تخریب کف سازی موجود و خاک برداری جهت انجام مقاوم سازی فونداسیون به صورت  ■
موضعی در نواحی مورد نیاز

تخریب فونداســیون موجود شامل کاشت آرماتور، آرماتوربندی و افزایش ضخامت و  ■
عرض فونداسیون در بعضی از قسمت ها

جا به جایی بعضی از تجهیزات موتورخانه و ســایر تأسیسات مکانیکی و الکترونیکی در  ■
صورت تداخل با فعالیت های مقاوم سازی

خاک ریزی و بازسازی کف سازی در بخش های تخریب شده مشابه پوشش معماری موجود ■
تخریب نازک کاری و سفت کاری موجود در نواحی مورد نیاز جهت انجام مقاوم سازی ■
جابه جایی تأسیسات الکتریکی و مکانیکی احتمالی در نواحی تخریب شده ■
تقویت سازه موجود شامل تقویت ستون ها، تیرها نواحی چشمه اتصال و اضافه کردن  ■

مهاربند در بعضی از دهانه ها
بازسازی تأسیسات جابه جا شده در محل تخریب شده مطابق با حالت اولیه ■

آمار و ارقام پروژه

زیر بنای ناخالص

مساحت سایت

حجم بتن فونداسیون

حجم خاک برداری فونداسیون

تخریب کف سازی

وزن آهن آالت تقویت تیر و ستون

مهاربندها

11,400 مترمربع

5,400 مترمربع

1,000 مترمکعب

1,200 متر مربع

2,000 مترمربع

210 تن

120 تن



کارفرما: گروه مهندسین مشاور صحیح النسب

تأمین اعتبارات: نقدی

)C( نوع پیمان: ساخت

محل پروژه: تهران، الهیه، خیابان فرشته

وضعیت: در دست احداث

تاریخ شروع: 1399

دامنه کارپروژه سازه بتنی برج بهشت نیاتوس

اجرای عملیات اسکلت بتنی به تفکیک:
آرماتوربندی ■
قالب بندی ■
استرند گذاری دال ■
بتن ریزی ■

شرح کلی پروژه

مجتمع مسکونی بهشت نیاتوس در زمینی به مساحت ۶,۱۰۰ متر مربع و با زیربنای کل 
۷۰,۰۰۰ متر مربع در منطقه فرشــته تهران در حال احداث می باشد. این مجتمع در ۳۱ 
طبقه )۲۵ طبقه مسکونی روی همکف و ۵ طبقه زیر زمین( و شامل ۶۰ واحد مسکونی 
)۳۵۰ الی ۲۰۰۰ متر مربع( و دارای ۴۶۰ واحد پارکینگ اســت. شرکت کیسون به عنوان 

پیمانکار اجرای سازه بتنی این پروژه از مرداد 99 فعالیت خود را آغاز کرده است.
در این پروژه از سیستم قالب های میزی و دستگاه پلیسینگ بوم برای افزایش کیفیت و 
سرعت قالب بندی و بتن ریزی استفاده شده است. به دلیل عملکرد سریع و قابل کنترل، 

دستگاه پلیسینگ بوم برای اجرای ساختمان های بلندمرتبه بتنی بسیار مناسب است.
این پروژه بلند مرتبه بتنی با روش اجرای دیوارهای هسته ای )هسته پیشتاز( و با ایجاد 

خطوط RC در سقف ها به منظور پارت بندی آ   ن ها اجرا می شود.

آمار و ارقام پروژه

آرماتور بندی

بتن ریزی

قالب بندی

5,500 تن

36,000 متر مکعب

101,000 متر مربع



کارفرما: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مشاور: مهندسان مشاور باوند

)C( نوع پیمان: ساخت

محل پروژه: تهران، خیابان طالقانی

وضعیت: در دست احداث

تاریخ شروع: 1400

پارکینگ اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران

شرح کلی پروژه

*زیربنای تقریبی : 17,200 مترمربع
* کاربری طبقات :

    -  همکف : محوطه باز، روف گاردن، نگهبانی، اتاق برق
    - زیرزمین اول : سالن ورزشی، پذیرش، موتورخانه و اتاق های تاسیسات

   - زیرزمین دوم تا هشتم : پارکینگ و تاسیسات
Top-Down اجرا به شیوه *

* سیستم سازه ای: قاب خمشی
* سیستم حائل: دیوار حائل بتنی

* سیستم سقف زیرسازه: دال بتنی
* تعداد کل طبقات: 8

* مجهز به سیســتم مدیریت دود پارکینگ شامل فن های ساپالی، اگزاست، جت فن 
سنسورها، تابلوی برق و کنترل و دارای هواساز و فن کویل

* مجهز به سیستم BMS  جهت کنترل زیر سیستم های برقی- مکانیکی
* مجهز به سیســتم اعالن حریق، روشــنایی اضطراری، UPS، دوربین مداربســته و 

مدیریت هوشمند پارکینگ
* فن های محوری با پروانه های غیر آلومینیومی

* هواکش های سانتریفیوژ یوتیلیتی
* پمپ های سیرکالسیون خطی و زمینی و پمپ های لجن کش فاضالبی

دامنه کار

انجام عملیات اجرایی پارکینگ اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران به روش 
Top-Down

آمار و ارقام پروژه

68,000 مترمکعب

1,900 مترطول

950 تن

950 تن

10,000 مترمکعب

112,000 مترطول

57 عدد

17,000 مترمربع

خاکبرداری

حفاری شمع سازه اصلی

ورق و تیرآهن فوالدی مصرفی

میلگرد مصرفی

بتن مصرفی

سیم و کابل

جت فن

آسانسور

سنگ و سرامیک

3 عدد )با ظرفیت هر اسانسور 21 نفر(

2 عدد )با ظرفیت هر آسانسور 8 نفر(



کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی

مشاور ناظر: شرکت ایستا گویا

)DB( نوع پیمان: طرح و ساخت

محل پروژه: اراک

وضعیت: در دست احداث

تاریخ شروع: 1401

ساخت 8،100 واحد مسکونی
طرح اقدام ملی مسکن

شرح کلی پروژه

پروژه شــامل دو قرارداد ساخت 8,112 واحد مسکونی )طرح اقدام ملی( و آماده سازی 
محوطه بوده که زمان اجرای آن ها به ترتیب 30 ماه و 18 ماه است.

دامنه کار

دامنه کار قرارداد ساخت بلوک ها شــامل خاکبرداری فونداسیون بلوک و پارکینگ ها، 
اجرای فونداســیون ها و ســازه بتنی بوده که به جهت تسریع در روند اجرای پروژه، از 

سیستم قالب بندی الرج پانل و میز پرنده استفاده شده است.
قرارداد آماده سازی محوطه شامل خاکبرداری زون های تعیین شده، خاکریزی جاده ها، 
اجرای دیوار نگهدارنده، اجرای شبکه فاضالب و آبرسانی و در نهایت اجرای آسفالت و 

جدول کشی و ساخت پیاده روها است.

آمار و ارقام پروژه

خاکبرداری

آرماتوربندی

قالب بندی

بتن ریزی

 558,540 مترمکعب

50,758 تن

3,554,756 متر مربع

 625,064 مترمکعب



ساخت 8،100 واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن



Building a 
Better World for
Future
Generations

توســعه انسانی پایدار، نگرشی متکی بر عاطفه عمیق انسانی و ارزشی مردم ایران زمین 
است و فرآیندهای سودمحور را به سمت انسان محور سوق می دهد.

توسعه انسانی پایدار وظیفه ای است گم شده 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 1388 در کیسون آغاز شد، تحقق این وظیفه ی گم شده را هدف 
گرفــت 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 برداشته شده است و با ایجاد کارگروه هایی 
در حوزه های ســاخت مجتمع های فرهنگی- ورزشی، اهدای خون و سلول های بنیادی، 
ورزش و سالمت، سفر و گردشگری و پایداری محیطی، پروژه های متعددی را در داخل 
و خارج از کشــور به اجرا در آورده اســت که آمار مجموع فعالیت ها در پروژه ها و دفاتر 

مرکزی و زیرمجموعه های کیسون به بیش از دو هزار مورد می رسد.

توسعه انسانی پایدار

توجه به توســعه انسانی پایدار، احساس مسئولیت و وظیفه نسبت به کسانی که برای 
شــما کار می کنند و نسبت به مردمی که در محل سکونت آن ها کار می کنید، از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت. ایجاد شرایط مناسب زیســتی و محیط کاری دلچسب برای 
کارکنان و توانمندســازی مــردم بومی و آموزش و به کارگیری آن هــا در جریان پروژه، 
اهمیت زیادی دارد. همچنین کیفیت تجهیز کارگاه، از دفاتر تا خوابگاه ها، نشان از احترام 
واقعی به انســان ها دارد. با نهادینه شدن تفکر توســعه انسانی پایدار در گروه کیسون، 

شرکت ساختمانی کیسون نیز خود را پایبند به این اصل می داند.



آدرس:  تهران، سعادت  آباد، خیابان دوم )عبقری(، پالک 18 - کد پستی: 1998618871
www.kayson-ir.com                       +98 )21( 24801000  تلفن:  22131032  و
 kcc.kayson-ir.com                                                     +98 )21(  22134992 :فکس


