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عمـرانبرای نسل های آینده

کیسون



معرفی کیسون

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
ــد  ــا خریــد ســهام شــرکت های توانمن ــا تأســیس، مشــارکت ی ب
ــای  ــاز و در حوزه ه ــاخت و س ــت س ــف صنع ــای مختل در بازاره
پیمانــکاری، تولیــدی، بازرگانــی، خدماتــی، ســرمایه گذاری و 

مهندســی فعالیتــش را گســترش داده اســت.

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



 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«.



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

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 عمران کیسون

شرکت آب و محیط زیست کیسون

شرکت ساختمانی کیسون

شرکت پترو صنعت کیسون

شرکت برق و نیروگاهی کیسون

شرکت ویما

شرکت دریا خاک پی

شرکت جروند

شرکت شهرسازی کیسون

شرکت نفت، گاز و انرژی کیسون

شرکت توسعه توانگاه سیرجان

شرکت دانیال انرژی سپهر کیش

شرکت بلپارس

شرکت پریلسیه

شرکت فراسر

شرکت صنعت آبفای کیسون

شرکت توسعه مهندسی کیسون

شرکت کیسون بالروس

شرکت مانا انرژی کیسون

توسعه، سرمایه گذاری و مالی

شرکت توسعه انرژی تجارت آسیا )تتا انرژی(

شرکت توسعه توان انرژی پویا

شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست

شرکت سرمایه گذاری ایران

شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران )سما(

شرکت توسعه انرژی غرب

شرکت پارک توسعه صنایع معدنی هرمز

تولید، بازرگانی و خدمات

شرکت بتن صنایع کیسون

شرکت لوله بتن پلیمر

شرکت پشنگ نوین

شرکت عمران ماشین خاورمیانه

شرکت تأمین کاالی کیسون

شرکت فناوری اطالعات کیسون

شرکت نظام گستر کیسون

شرکت های تابعه

شرکت های وابسته

 

  

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

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

ی
ق و نیروگاه

بر



ونزوئال 

بالروس 

عمان  هندوستان  

10,008 واحد مسکونی ونزوئال 	

10,000 واحد مسکونی ونزوئال 	

مرکز شهری جدید مینسک 	

مرکز لجستیکی پریلسیه 	

200 واحد مسکونی فرولیکووا 	

جاده 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

 	  ساختمان مرکز آموزش و توسعه هوایی شرکت
خطوط هواپیمایی العراقیه

 	  تصفیه خانه و شبکه انتقال آب الکفل

 	 تصفیه خانه و شبکه انتقال آب الناصریه

 	  مجتمع حمل و نقل هوایی شرکت
خطوط هواپیمایی العراقیه

سازندگی در تراز جهانی

 	  بازسازی و تعریض راه بیشکک- اوش

 	  بازسازی راه های درون شهری بیشکک

قرقیزستان   

 	 ساختمان شورای وزیران

پل روی مسیر بنی سوق در والیت رستاق 	

کنیا

تاجیکستان

مسجدجامع تاجیکستان 	

راه سازی کنیا 	

تهران
ساوه

کرمانشاههمدان

اهواز

عسلویه

بندر عباس 
جاسک

آغاجاری

سیاه بیشه

تبریز
اهر

بندرانزلی

پلدشت

نکا
شاهرود

دورود

رفسنجان

 	 خط لوله انتقال گاز 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

 	 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
 	  طراحی و نصب برج خنک کننده هیبریدی پاالیشگاه شمالی اصفهان

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

 	 مخازن نفت تربت حیدریه

کارخانه سنگ آهن سنگان	 
انباشت باطله خشک سنگان	 
 	 ایستگاه بارگیری کنسانتره فوالد شرق کاوه

 	 مونوریل قم
 	  اتصال منطقه ویژه سلفچگان و ناحیه قم به شبکه ریلی کشور

آب شیرین کن 200 هزار  	
مترمکعبی

مجتمع آلومینیوم المهدی  	

مشهد
جهان مال	 
 	 تصفیه خانه فاضالب التیمور مشهد

 تزریق گاز آغاجاری 	

طرح توسعه واحد فراورش پاالیشگاه گاز فراشبند 	 فراشبند سیرجان

 	 مخازن ذخیره نفت خام

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

ابنیه صنعتی و نصب تجهیزات پتروشیمی دنا 	

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 	
لوله رانی پروژه ساماندهی فاضالب شهر اهواز و کارون 	

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 )محدوده
  شریعتی-خواجه عبداله و مناطق 9-5-2(

باغ کتاب	 

بازار بزرگ ستارخان	 

 	 طراحی و اجرای سیستم برنامه ریزی و
کنترل پروژه مترو )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 )فاز 1 و 2(

 	 تقاطع غیر هم سطح افسریه

 	 کانال های سرخه حصار و والفجر

 	 حفاری و تزریق تونل خط 1 و 2 مترو

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

 سرای سبز دانشجویی و پارکینگ تحتانی	 
دانشگاه تربیت مدرس

               مقاوم سازی ساختمان شمالی	 
دیوان عدالت اداری

 اضافه اشکوب ساختمان شمالی 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 	

مجموعه ساختمانی فاز 2 نیروگاه اتمی 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 	

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 	

مخزن 20,000 متر مکعبی مجتمع گل گهر 	

بلوک سوم نیروگاه  سیکل ترکیبی گهران 	

اردکان

 	 احداث کارخانه فروآلیاژ چادرملو

اراک 8100 واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن	 

چابهار

مجتمع ذخیره سازی قیر 	

خط انتقال نفت به طول 364 کیلومتر ری- ایده لو  	

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

پارسیان

 	  عملیات خاکی آماده سازی و بهسازی
 زمین پتروشیمی پاسارگاد



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 
آن تعــداد زیــادی از دانشــگاه  دیده هــای کشــورند و شــرکتی کــه 
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 جــای 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 43 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.



کیســون در راســتای تحقق مأموریت و دســتیابی به چشــم انداز 
ــات  ــاس الزام ــا و بر اس ــت ارزش ه ــا رعای ــود، ب ــداف خ و اه
قــراردادی و بــا توجــه بــه قوانیــن، مقــررات و اســتاندارد های 
ملــی و بین المللــی، بــا مشــارکت کلیــه همــکاران، متعهــد بــه 

انجــام مــوارد زیــر اســت:
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 فرآیند ها.

افزایش آگاهی، توانمندســازی و توسعه کارکنان و جلب  ■
مشارکت آن ها 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 خــود و کلیه ذی نفعان )مانند 
پیمانکاران، مشارکت ها، همسایگان، بازدیدکنندگان( و همچنین 
محافظت از محیط زیست می داند. این تعهدات که در تمامی 
سطوح ســازمانی 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، ملــی 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.
آمــوزش و دعوت به همــکاری از مدیران و سرپرســتان در  ■

.HSE پیاده سازی و اجرای اصول اولیه
آموزش و تشویق کارکنان در تمامی سطوح و الزام آن ها  ■

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



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 عمران کیسون

شرکت عمران کیسون به عنوان شرکت تخصصی جهت اجرای پروژه های  عمرانی و با استفاده 
از تجربیات و نیروی انســانی مجرب با ســابقه کار در گروه تخصصی سیویل در سال 1396 و 
با ســرمایه اولیه 10 میلیارد ریال ثبت شــده، که در حال حاضر با افزایش سرمایه به رقم 100 
میلیارد ریال رســیده اســت. از آن زمان شرکت عمران کیســون به عنوان مجری پروژه های 

تخصصی عمرانی در هولدینگ کیسون مشغول به فعالیت می باشد.

انــواع پل هــا تونل هــا، ســطوح پــروازی  1-پروژه هــای راهســازی، محوطه ســازی، 
فرودگاهــی، بــرج مراقبــت، اســکله، اليروبــی و هرگونــه عملیــات مربــوط بــه ســکوها در 

ــا. ــکی و دري خش

بهزاد حاجی شیرمحمدی
مدیر عامل شرکت عمران کیسون

عضو هیئت مدیره کیسون

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

سید حسین حسینی
رییس هیئت مدیره شرکت عمران کیسون

حسین حسنلو
نایب رییس هیئت مدیره شرکت عمران کیسون

غفار برزگر
عضو هیئت مدیره شرکت عمران کیسون

پیام مدیر عامل شرکت عمران کیسون

ــوژی روز  ــص، تکنول ــانی متخص ــع انس ــری از مناب ــا بهره گی ــون ب ــران کیس ــرکت عم ش
ــه  ــار ده ــش از چه ــل بی ــه حاص ــادر، ک ــرکت م ــازمانی ش ــه  س ــش و تجرب ــا و دان دنی
ــا و  ــت طرح ه ــام باکیفی ــه انج ــد ب ــود را متعه ــت، خ ــی اس ــراز جهان ــازندگی در ت س
ــد. ــون می دان ــروه کیس ــای گ ــای ارزش ه ــظ و ارتق ــت حف ــالش در جه ــا و ت پروژه ه

ــان  ــت کارفرمای ــد، رضای ــص و متعه ــانی متخص ــع انس ــون مناب ــران کیس ــرکت عم ش
ــل  ــاف در مقاب ــوآوری و انعط ــد و ن ــود می دان ــرمایه های خ ــن س ــه را واالتری و جامع

ــرار داده اســت. ــی را مــالک عمــل ق تغییــرات ســریع عصــر کنون
ــود و  ــم انداز خ ــت و چش ــق ماموری ــتای تحق ــون در راس ــران کیس ــرکت عم ــا در ش م
ــرار  ــات ق ــه را ســرلوحه اقدام ــان و هزین ــع، زم ــت، مناب ــت کیفی ــادر، مدیری شــرکت م
داده و بــا تکیــه بــر توانمنــدی کارکنــان و بهره گیــری از فناوری هــای بــه روز در 
ــود گام  ــانی خ ــداف واالی انس ــه اه ــتیابی ب ــت دس ــا، جه ــا و پروژه ه ــرای طرح ه اج

برمی داریــم.

بهزاد حاجی شیر محمدی
مدیر عامل

نظامــی،  ســازه های  پادگان هــا،  ســیلو ها،  پارکینگ هــا،  تعمیرگاه هــا،  انبارهــا،   -2
ــی  ــی و مکانیک ــات برق ــه تاسیس ــی و کلی ــی و برودت ــاختمان های صنعت ــا و س کارخانه ه
مربوطــه، ابنیــه صنايــع پتروشــیمی و پااليشــگاهی و نیروگاهــی، ابنیه تاسیســات ســرچاهی 

ــنگین. ــای س ــاير ابنیه ه و س

ــازی  ــای مسلح س ــواع روش ه ــی و ان ــی مهندس ــن شناس ــق و زمی ــاری و تزري ــات حف 3-علی
ــی و  ــی و ســپر کوب ــی و پايدارســازی ســازه ها و شــمع کوب ــواع پوشــش های بتن خــاک و ان

خــاک مســلح و ســاير عملیــات مربوطــه.

4- امــور مربــوط بــه کاوش هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم در روی خشــکی و دريــا، طراحــی، 
ــی. ــاز و معــادن زيرزمین ــرداری از معــادن روب آماده ســازی و بهره ب



:)Mission(ماموريت شرکت
ساخت دنیايی بهتر با توسعه پايدار قابلیت های انسانی و سازمانی و زيست محیطی

گواهی نامه های اخذ شده توسط شرکت عمران کیسون

 :)Vision(چشم انداز شرکت
فعالیت به عنوان يکی از سیصد شرکت برتر کسب درآمد در ايران در سال 1404 



Iso اخذ شده توسط شرکت عمران کیسونلوح و تقدیر نامه اخذ شده ششمین همایش ملی کیفیت



کتاب های دانش شرکت عمران کیسون
ــازمان ها  ــی س ــرمایه های اصل ــی از س ــوان یک ــه عن ــش ب ــر دان ــر حاض در عص
ــد مدیریــت اســت. شــرکت  ــد ســایر دارایی هــا نیازمن شــناخته شــده و همانن

عمــران کیســون در راســتای ارتقــاء دانــش فنی خــود و اشــاعه آن دانــش اقدام 
ــد. ــود می دان ــای خ ــت پروژه ه ــی مدیری ــوده و آن را از ارکان اصل نم





کارفرما اصلی: شرکت توسعه بین الملل ایران مال

کارفرما: کیسون

پیمانکار: عمران کیسون

نوع پیمان: E,MC )مهندسی، مدیریت طرح(

محل اجرا: تهران )منطقه 22(

وضعیت: در دست اجرا

مشاور: شرکت مهندسین مشاور آمود راه

شرح کلی پروژه

ــوان  ــه عن ــع  ب ــاحت  1.669.504 مترمرب ــا  مس ــران ب ــزرگ ای ــازار ب ــروژه ب پ
ــت  ــت مدیری ــا، تح ــمال آفریق ــه و ش ــاری خاورمیان ــه تج ــن مجموع بزرگ تری

ــت.  ــام اس ــال انج ــون در ح ــران کیس ــرکت عم ــی ش ــی و اجرای مهندس
در مرحلــه طراحــی ایــن ابرپــروژه چنــد منظــوره بیــش از 37 شــرکت مهندســین 
مشــاور داخلــی و خارجــی، تحــت مدیریــت دپارتمــان مهندســی عمران کیســون 
ــن  ــا و همچنی ــی روز دنی ــای طراح ــا و روش ه ــن متده ــتفاده از آخری ــا اس ب
تلفیقــی از معمــاری ســنتی و مــدرن، موفــق بــه خلــق یــک مجموعــه منحصــر 

ــا کاربری هــای مختلــف در تــراز جهانــی شــده اســت. بــه فــرد ب
ــتفاده  ــا اس ــت ب ــته اس ــون توانس ــران کیس ــرکت عم ــز ش ــی نی ــاز اجرای در ف
از تــوان اجرایــی و مدیریتــی خــود و همچنیــن اســتفاده از ظرفیت هــای 
ــی،  ــف اجرای ــای مختل ــرارداد در حوزه ه ــب 689 ق ــکار در قال ــی290 پیمان اجرای
ایــن پــروژه ی عظیــم را در باالتریــن ســطح کیفیــت، طبــق برنامــه زمان بنــدی 

ــد. ــری نمای ــوب، راهب مص
شــرکت عمــران کیســون در پــروژه ایــران مــال، در دو بخش مهندســی و مدیریت 

آمار و ارقام پروژه

تجاری

فرهنگی

تفریحی

ورزشی

راه پله تجاری و راه  روهای دسترسی

پارکینگ تجاری

مجموع زیربنای مجموعه تجاری و پارکینگ

مجموع زیربنای پروژه بازار ایران          

182,000 متر مربع

5,200 متر مربع

3,400 متر مربع

1,800 متر مربع

138,000 متر مربع

60,000 متر مربع

903,000 متر مربع

1,005,325 متر مربع

بازار بزرگ ایران
پیمــان حضــور داشــته اســت. در بخــش مهندســی )E(، انجــام و اتمــام امــور 
ــی  ــن طراح ــازار( و همچنی ــه ب ــوط ب ــده )مرب ــای طراحی ش ــی بخش ه مهندس
و مهندســی فضاهــای جدیــد )از جملــه بخش هــای فرهنگــی و ورزشــی( را بــه 

عهــده داشــته اســت.
همچنیــن در کنــار امــور مهندســی، عمــران کیســون بــا تجهیــز تیــم مهندســی 
خریــد، در حــوزه تأییــد مصالــح و اســتانداردهای کیفــی و همچنیــن بررســی و 
ــی  ــت، و خروج ــرده اس ــت ک ــی فعالی ــی و خارج ــای داخل ــد تامین کننده ه تأیی
آن بــه صــورت فهرســت مصالــح و تامین کننده هــای مصــوب پــروژه در اختیــار 

کارفرمــا قــرار گرفتــه و تامیــن مصالــح بــر اســاس آن، انجــام شــده اســت.
ــری  ــت و راهب ــا مدیری ــان )MC( ب ــت پیم ــش مدیری ــون در بخ ــران کیس عم
ــر  ــکاران کوچک ت ــا پیمان ــکاری، ت ــک پیمان ــه ی ــزرگ و دارای رتب ــکاران ب پیمان
ــا توجــه بــه برنامــه  و ایجــاد هماهنگی هــای الزم بیــن پیمانــکاران مختلــف، ب
ــف  ــای مختل ــرای بخش ه ــوص اج ــی در خص ــای اجرای ــدی و اولویت ه زمان بن
ــام  ــر انج ــه س ــی ب ــی و بین الملل ــه داخل ــمندی در عرص ــات ارزش ــروژه، اقدام پ

رســاند.



باغ ماهان

مسجد جامع

بازار سنتی

کتابخانه جندی شاپور

پیست اسکیت روی یخ

باغ دیدار



کارفرما: شرکت توسعه بین الملل ایران مال

پیمانکار: عمران کیسون

نوع پیمان: E,MC )مهندسی، مدیریت طرح(

محل اجرا: تهران )منطقه 22(

وضعیت: در دست اجرا

مشاور: شرکت مهندسین مشاور آمود راه

شرح کلی پروژه

ــت  ــراه مدیری ــه هم ــی ب ــی و اجرای ــت فن ــی، مدیری ــات مهندس ــام خدم انج
ــران و  ــازار ای ــروژه ب ــاری پ ــای تج ــی واحده ــده و جزئ ــالم عم ــدارکات اق ت
همچنیــن راه انــدازی و تحویــل واحدهــای تجــاری پــروژه بــه نحــوی کــه بــرای 

بهره بــرداری آمــاده باشــد.

دامنه کار

خدمات برنامه ریزی و تعیین روش اجرای کار ■
خدمات ارجاع کار ■
خدمات مدیریت تدارک مصالح و تجهیزات ■
خدمات مدیریت هماهنگی، فنی و اجرایی ■
خدمات مدیریت کیفیت ■
مدیریت زمان ■
مدیریت هزینه ■
مدیریت ایمنی ■
مدیریت امور قراردادی ■
مدیریت بر تحویل و خدمات راه اندازی ■
مستندسازی ■
مهندسی ■

آمار و ارقام پروژه

انجام خدمات مهندسی، مدیریت فنی و اجرایی واحدهای تجاری پروژه بازار بزرگ ایرانانجام خدمات مهندسی، مدیریت فنی و اجرایی واحدهای تجاری پروژه بازار بزرگ ایران

280,000 مترمربع

740 عدد

174 عدد

12 تا 10,000 مترمربع

خدمات مهندسی، مهندسی خرید و مدیریت واحدهای تجاری

تعداد واحدهای تجاری

تعداد کیوسک ها

بازه متراژ کوچکترین تا بزرگترین واحد تجاری



کارفرما اصلی: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

کارفرما: کیسون

پیمانکار: عمران کیسون

)EPC( نوع پیمان: مهندسی، تدارکات، ساخت

محل اجرا: تهران

وضعیت: تکمیل شده

مشاور: شرکت مهندسین مشاور پل میر

شرح کلی پروژه

بــاغ کتــاب تهــران، بزرگ تریــن مجموعــه کتــاب، ســرگرمی و علمــی کشــور اســت 
کــه در دو طبقــه بــا زیربنــای حــدود 65 هــزار مترمربــع و وســعت 110هــزار مترمربع، 

در اراضــی عباس آبــاد احــداث شــده اســت.
تمامــی مراحــل طراحــی و مهندســی، تــدارکات و ســاخت ایــن مجموعــه عظیــم 
ــره  ــه به ــری و ب ــران کیســون پیگی ــی شــرکت عم ــم مهندســی و اجرای توســط تی

ــرداری رســیده اســت. ب
 Newsweek  ایــن مجموعــه منحصــر به فــرد بنــا بــه بــرآورد هفتــه نامــه
بزرگ تریــن کتابفروشــی جهــان بــه شــمار مــی رود و همــراه  بــا ســایر جاذبه هــای 
ــری از  ــمار کثی ــرای ش ــه پذی ــتقر در آن روزان ــی مس ــی و تفریح ــی، فرهنگ علم

ــد. ــران می باش ــهر ته ــدگان در ش بازدیدکنن

دامنه کار

ســاختمان اصلی کتابخانه و آمفی تئاتر و ساختمان های محوطه به مساحت  ■
حدود 62,635 متر مربع

ساختمان موتورخانه به مساحت 2,365 متر مربع ■
اتاق هواساز به مساحت 4,090 متر مربع ■
دیوار حائل به طول 600 متر ■

آمار و ارقام پروژه

خاک برداری 

خاک ریزی

آرماتور بندی  

قالب بندی  

بتن  سازه ای  

بام  سبز  

پوشش دیوار و سقف کاذب  

نمای  شیشه ای اسپایدری 

نمای شیشه ای شیبدار  

حجم تپه های سبز  

550,000 متر مکعب

70,000 متر مکعب

3,000 تن

70,000 متر مربع

40,000 متر مکعب

14,000 متر مربع

100,000 متر مربع

9,000 متر مربع

11,000 متر مربع

10,000 متر مربع

باغ کتاب تهران





کارفرما اصلی: شرکت نوسازی عباس آباد 

کارفرما: کیسون

پیمانکار: عمران کیسون

)EPC( نوع پیمان: مهندسی، تدارکات، ساخت

مشاور: مهندسین مشاور سازیان )عامل چهارم(

محل اجرا: تهران

وضعیت: تکمیل شده

شرح کلی پروژه

ــی  ــب اراض ــع در قل ــر مرب ــزار مت ــر 22 ه ــغ ب ــاحتی بال ــا مس ــر ب ــه هن دریاچ
عباس آبــاد تهــران واقــع شــده اســت کــه از شــرق بــه بــاغ کتــاب و از غــرب بــه 
بــاغ نمایــش و بــاغ هنــر محــدود می شــود. دریاچــه شــمالی 3,300 متــر مربــع و 
دریاچــه جنوبــی 12,000 مترمربــع هســتند و مابقــی مســاحت شــامل فضــای ســبز 

ــت. ــاور اس ــای مج ــار آب و پیاده روه ــی کن ــیرهای دسترس مس
جهــت آب بنــدی مخــازن از کانــال زهکــش زیــر ســطح و آب بنــدی رو بــا مصالــح 
ــه و  ــتر دریاچ ــت بس ــت تثبی ــده و جه ــتفاده ش ــتایل اس ــن و ژئوتکس ژئوممبری
ــوه غرقــاب در مــالت ماســه ســیمان در زیــر مخــازن  جلوگیــری از نشســت از قل

اســتفاده شــده اســت.
ــه مســاحت 1,100  ــه ب جهــت حفــظ کیفیــت آب دریاچــه، ســاختمان تصفیه خان
مترمربــع در عمــق 10 متــری زیــر تــراز دریاچــه در جنــوب شــرقی ســایت درنظــر 
ــاژ و تاسیســات  ــه آب، ایســتگاه پمپ ــزات تصفی ــه شــامل تجهی ــه شــده ک گرفت

بــرق اســت.
ــتم  ــی کل سیس ــت. دب ــب اس ــدود 17,800 مترمکع ــه در ح ــم کل آب دریاچ حج
گــردش دریاچــه 300 لیتــر بــر ثانیــه اســت. از ایــن مقــدار آب، در حــدود 55/5 
لیتــر بــر ثانیــه )200 مترمکعــب در ســاعت( قبــل از ورود بــه الکتروپمپ هــا وارد 
تصفیه خانــه می شــود و پــس از تصفیه شــدن بــه لولــه کلکتــور ورودی ایســتگاه 
پمپــاژ متصــل شــده و آب تصفیه شــده وارد ســیکل ســیرکوله دریاچــه می شــود.

بــرای انتقــال آب از چــاه محــل تامیــن آب دریاچــه، خــط انتقــال بــه طــول 1.5 
ــه کشــیده شــده اســت. ــه تصفیه خان ــر ب کیلومت

آمار و ارقام پروژه

عملیات احداث دریاچه هنر

دامنه کار

خدمات مهندسی، تأمین کاال و تدارک و اجرای عملیات احداث دریاچه هنر به شرح زیر:
دریاچه شمالی به مساحت 3,300 متر مربع ■
دریاچه جنوبی به مساحت 12,000 متر مربع ■
ساختمان تصفیه خانه به مساحت  1,100 متر مربع با تجهیزات مربوطه ■
ساختمان کافه گالری به مساحت 650 متر مربع ■
برج های روشنایی و چراغ های برق ■
یک آب نمای 60 متری و 25 آب نمای 2 متری ■

ــزن  ــع درون مخ ــاحت 650 مترمرب ــه مس ــازه ب ــک س ــر دارای ی ــه هن دریاچ
ــری اســت کــه در طبقــه پاییــن محــل برگــزاری  ــری کافــه گال ــا کارب جنوبــی ب
ــی  ــی عموم ــقف آن مکان ــه و در س ــرار گرفت ــاپ ق ــر و کافی ش ــای هن گالری ه
ــا توجــه  بــرای لذت بــردن از نمــای آب دریاچــه در نظــر گرفتــه شــده اســت. ب
ــه  ــری درون دریاچــه ســازه فونداســیون آن ب ــه گال ــری ســازه کاف ــرار گی ــه ق ب

ــت. ــده اس ــم گردی ــمع( تحکی ــل )ریزش روش میکروپای
ــت  ــه شده اس ــر گرفت ــنایی در نظ ــرج روش ــه ب ــه س ــردازی مجموع ــرای نورپ  ب

به عــالوه 1700 چــراغ در کل محــدوده اســتفاده می شــود.
ــای  همچنیــن آب نمــای 60 متــری در دریاچــه شــمالی یکــی از جاذبه هــای زیب
ــی  ــش جنوب ــم در بخ ــری ه ــای 2 مت ــر آن 25 آبنم ــالوه ب ــت. ع ــه اس دریاچ

ــده شــده اســت. ــگ در وســط دریاچــه دی محــور فرهن

حجم دریاچه 

سطح ژئوتسنتتیک )شامل ژئوممبران یا ژئوتکستایل(

تسطیح و آماده سازی 

خاک برداری

خاک ریزی 

بتن ریزی 

آرماتور بندی 

قالب بندی 

اسکلت فلزی

میکروپایل

سنگ محوطه

لوله گذاری

18,000 متر مکعب

48,000 متر مربع 

17,000 متر مربع

250,000 متر مکعب

95,000 متر مکعب

16,000 متر مکعب

760 تن

16,000 متر مربع

93 تن

1,100 مترطول

16,000 مترمربع

6,500 مترطول



  )MINTP( کارفرما اصلی: وزارت کارهای عمومی کشور کامرون

کارفرما: کیسون

پیمانکار: عمران کیسون

نوع پیمان: EPC )مهندسی، تدارکات، اجرا(

سرمایه گذار: بانک توسعه اسالمی

ECCAM/ PACE :مشاور

محل اجرا: کامرون، منطقه جنوبی

وضعیت: در دست اجرا

شرح کلی پروژه

بــازار رو بــه رشــد قــاره آفریقــا محلــی اســت مناســب جهــت ســرمایه گذاری در 
حــوزه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی، در ایــن میــان کشــور کامــرون بــا 
ــل و  ــای حم ــالدی( در زمینه ه ــال 2035 می ــود )س ــاله خ ــعه 30 س ــه توس برنام
نقــل، نفــت، گاز و معــادن ســهم عمــده ای از ایــن بــازار را بــه خــود اختصــاص 

داده اســت.
ــد نقــش  ــرون می توان ــر راه در کشــور کام ــروژه احــداث 65 کیلومت ــن رو پ از ای

بــه ســزایی در نیــل بــه هــدف »ســازندگی در تــراز جهانــی«، ایفــا نمایــد.
احــداث ایــن راه )ســنگملیما-بیکوال( نقــش بــه ســزایی در تجــارت چــوب بیــن 
ــروژه  ــن پ ــت در ای ــن رو موفقی ــد، از ای ــا می کن ــرون ایف ــو و کام ــور کنگ کش
ــی در  ــی و مهندس ــای فن ــترش فعالیت ه ــرای گس ــد ب ــروعی باش ــد ش می توان

ــا. ــاره آفریق کشــور کامــرن و ق

آمار و ارقام پروژه

احداث جاده سنگملیما -

مکوک - بیکوال

دامنه کار

پــروژه احــداث راه 65 کیلومتــری در کشــور کامــرون )محــور ســنگملیما - بیکوال( 
شــامل قســمت های ذیــل اســت:

طراحــی مســیر راه بــه صورت یــک راه اصلی بــا درنظرگرفتــن کلیه . 1
استانداردهای کشور کامرون با سرعت 80 کیلومتر در ساعت

ساخت کلیه بخش های مربوط به مسیر طراحی شده شامل:. 2

تخریب و پاکسازی حریم راه ■
عملیات خاکی ■
اجرای الیه های منتخب شامل ساب گرید، بیس و ساب بیس ■
اجرای الیه آسفالت ■
خط کشی مسیر و نصب عالئم و تجهیزات ایمنی راه ■
اجــرای تعدادی ســاختمان جانبی جهت افزایش رفــاه عمومی برای  ■

ساکنین و روستاهای طول مسیر

برداشت خاک نباتی  

خاک برداری  

سنگ برداری  

لجن برداری  

خاک ریزی  

راک فیل  

اجرای الیه زیر اساس  

اجرای الیه اساس 

اجرای الیه آسفالت  

اجرای کالورت 2 و 3 دهانه  

اجرای انواع لوله های پیش ساخته به قطر 1 الی 2 متر  

اجرای کانیو بتنی  

اجرای انواع جدول  

اجرای گاردریل

اجرای عالئم و خط کشی

885,000 متر مربع

1,870,000 متر مکعب

10,000 متر مکعب

180,000 متر مکعب 

900,000 متر مکعب

80,000 متر مکعب

228,000 متر مکعب 

140,000 متر مکعب

24,500 متر مکعب

8 عدد

1,700 متر طول

27,000 متر طول

20,000 متر طول

11,700 متر طول

65,000 متر طول



کارفرما اصلی: شرکت پترو امید آسیا  

کارفرما: کیسون

پیمانکار: عمران کیسون

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ستیران

)C( نوع پیمان: اجرا

محل اجرا: هرمزگان، بندر جاسک

وضعیت: تکمیل شده

شرح کلی پروژه

پــروژه عملیــات خاکــی و تحکیــم بســتر جاســک در زمینــی بــه مســاحت 130 هکتار 
در محــل ذخیــره نفــت خــام بندرجاســک در حــال اجــرا اســت. عملیــات تســطیح 
شــامل تمامــی زمیــن 130 هکتــاری پــروژه بــوده کــه بالــغ بــر 700 هــزار متر مکعــب 
ــه روش  ــتر ب ــم بس ــات تحکی ــت. عملی ــزی اس ــرداری و خاک ری ــات خاک ب عملی
ــرد. ــن را در بر می گی ــن زمی ــع از ای ــز حــدود 57,000 متر مرب ــم دینامیکــی نی تحکی

اجرای عملیات خاکی و تحکیم بستر محل ذخیره نفت خام بندر جاسک )1(

دامنه کار
خاک برداری ■
تسطیح و رگالژ ■
تحکیم دینامیکی ■

آمار و ارقام پروژه

خاک برداری

تسطیح و رگالژ 

تحکیم دینامیکی 

130,000 متر مکعب

1,300,000 متر مربع

400,000 متر مربع

کارفرما اصلی: شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه 

کارفرما: کیسون

پیمانکار: عمران کیسون

مشاور: شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان

)PC( نوع پیمان: تدارک، ساخت

محل اجرا: عسلویه

وضعیت: تکمیل شده

شرح کلی پروژه

ــی ایــن طــرح ذخیره ســازی محصــوالت تولیــدی طرح هــای فــاز دوم  هــدف اصل
پتروشــیمی عســلویه جهــت صــادر کــردن از درگاه پایانه هــای پــارس جنوبــی بــه 
ــوده کــه بخشــی از ایــن طــرح شــامل نصــب اســتراکچر  ــی ب بازارهــای بین الملل
فلــزی و عملیــات پایپینــگ در قالــب پــروژه خطــوط لولــه صادراتــی مخــازن ســبز 

تعریــف شــده اســت.

آمار و ارقام پروژه

عملیات اجرایی خطوط لوله صادراتی مسیرهای شمالی و جنوبی )عسلویه(

عملیات ســیویل شامل احداث دو پل موســوم به پل های شمال شرقی و شمال غربی،  ■
احداث کالورت های جم، احداث اسلیپرهای بتنی، احداث فونداسیون پایپ رک های فلزی

عملیات نصب استراکچر فلزی پایپ رک ها ■
عملیات لوله گذاری روزمینی ■

خاک برداری

آرماتور بندی 

قالب بندی 

بتن ریزی 

خاک ریزی 

نصب استراکچر فلزی پایپ رک ها

لوله گذاری رو زمینی

100,200 متر مکعب

2,200 تن

21,700 متر مربع

19,300 متر مکعب

45,000 متر مکعب

6,500 تن

56,000 اینچ قطر

دامنه کار



کارفرما اصلی: شرکت آب منطقه ای گلستان 

کارفرما: کیسون 

پیمانکار: عمران کیسون 

مشاور: شرکت مهندسین مشاور پارس پیاب

 )PC( نوع پیمان: تدارکات، اجرا

محل اجرا: گلستان، علی آباد کتول 

وضعیت: در دست اجرا

سرمایه گذار: بانک توسعه اسالمی

آمار و ارقام پروژه دامنه کار

کانال آبیاری درجه 2   ■
احداث کانال زهکشی  ■
خرید و اجرای لوله گذاری زیرزمینی ■
خرید و نصب تجهیزات آبیاری قطره ای ■
احداث حوضچه شیرآالت و آب بندان ها ■
احداث 5,000 متر مربع ساختمان بهره برداری ■
■ kw250 احداث نیروگاه برق آبی

پروژه آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل
شرح کلی پروژه

اجــرای پــروژه 14هــزار هکتــاری قره ســو یــک، جهــت جلوگیری از خســارات ســیالب، 
افزایــش راندمــان آبیــاری و ایجــاد سیســتم آبیــاری مــدرن، کاهــش مصــرف آب و  
اســتقرار سیســتم های آبیــاری تحــت فشــار، احــداث نیــروگاه برق آبــی بــه منظــور 
اســتفاده بهینــه از ظرفیــت آبــی موجــود در سیســتم و تولیــد بــرق از آن، افزایــش 
تولیــد محصــوالت زراعــی، ایجــاد اشــتغال و توســعه پایــدار، بهبــود سیســتم های 
ــد  ــری س ــتم های تله مت ــاد سیس ــوط، ایج ــازه های مرب ــداث س ــال آب و اح انتق
و شــبکه و همچنیــن اجــرای مدیریــت یکپارچــه منابــع آب حوضــه آب ریــز اســت. 
از دیگــر اهــداف اجــرای ایــن پــروژه توجــه بــه توانمندســازی بانــوان روســتایی و 
افزایــش ظرفیــت مشــارکت آن هــا، افزایــش دانــش اجتماعــی، تثبیــت و توســعه 
ــوی  ــازی الگ ــهرها و پیاده س ــه ش ــرت ب ــری از مهاج ــتغال، جلوگی ــای اش زمینه ه

کشــت مناســب بــا وضعیــت منطقــه اســت.

عملیات خاکی

بتن ریزی 

آرماتور بندی 

احداث حوضچه شیرآالت

احداث کانال شبکه آبیاری

احداث کانال شبکه زهکشی

خرید و اجرای شبکه لوله گذاری

4,300,000 متر مکعب

36,000 متر مکعب

10,000 تن

4,100 عدد

84,000 متر طول

122,000 مترطول

294,000 مترطول

خرید و نصب شبکه آبیاری قطره ای

احداث آب بندان ها

احداث ساختمان قالی بافی

احداث ساختمان ملی آب

احداث ساختمان بهره برداری

احداث ساختمان توسعه

kw250 احداث نیروگاه برق آبی

350 دستگاه

120 هکتار

268 مترمربع

3,300 مترمربع

520 مترمربع

930 مترمربع

1 واحد



کارفرما اصلی: توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان 

پیمانکار: عمران کیسون

)C( نوع پیمان: اجرا

محل اجرا: کیلومتر 35 اتوبان تهران - ساوه

وضعیت: تکمیل شده

شرح کلی پروژهپروژه سرزمین ایرانیان )آیلند(

پــــروژه ســرزمین ایرانیــــان بــه عنــوان اولیــن منطقــه ی ویــژه اقتصــادی، 
تفریحــی و گردشــگردی بــا رویکــرد یــک شــهر پایــدار در ســطح جهانــی در 
نزدیکی شــــهر تهران تعریــف شــده اســت. انجــام عملیــات خاکــی مربــوط 
بــــه آماده ســــازی زمین هــای ایــن پــروژه طــی چنــــد پکیــج کاری اخــذ 

شــده و در دســت انجــام اســت.

دامنه کار
عملیات زیرسازی 47 کیلومتر معابر داخل شهرک شامل:

خاک برداری ■
خاک ریزی ■
ساب گرید ■

آمار و ارقام پروژه

خاک برداری نباتی 

خاک برداری 

خاک ریزی

ساب گرید

30,700 متر مربع

730,000 متر مکعب

420,000 متر مکعب

520,000 متر مربع

کارفرما اصلی: شرکت مهندسین مشاور بازفت 

پیمانکار: عمران کیسون

)C( نوع پیمان: اجرا

محل اجرا: اصفهان - چادگان

وضعیت: در دست اجرا

شرح کلی پروژه

ــروژه  ــقف پ ــی و س ــکلت بتن ــیون ، اس ــات فونداس ــرای عملی ــح و اج ــه مصال تهی
پاراتــاک مــال در شــهر چــادگان واقــع در اســتان اصفهــان شــامل فضــای تجــاری 
و پارکینــگ بــه مســاحت  54,800 مترمربــع و هتــل بــه مســاحت 12,400 مترمربــع. 

آمار و ارقام پروژه

اجرای عملیات فونداسیون و

سازه بتنی پروژه پاراتاک مال

اجرای شمع

آرماتوربندی

قالب بندی

بتن ریزی  

دامنه کار

اجرای شمع های باربر فونداسیون ■
اجرای اسکلت و سقف بتنی ساختمان ■

157 عدد

4,900 تن

142,000 متر مربع

36,200 مترمکعب



کارفرما اصلی: شرکت پتروشیمی بوشهر 

کارفرما: کیسون 

پیمانکار: عمران کیسون

مشاور: مهندسین مشاور نارگان 

 )C( نوع پیمان: اجرا

محل اجرا: عسلویه )پارس جنوبی(

وضعیت: تکمیل شده

شرح کلی پروژه

انجــــام کلیــه عملیــات اجرائــی عملیــات ســــیویل و لوله کشــی زیر زمینــی 
واحــــد الفیــن ســایت یــک پتروشــیمی بوشــــهر از جملــه عملیــات خاکی، 
احــــداث بنــــا ابنیه فنــــی و پی ریــزی، اجــرای ســــازه های مختلــف بتنــی، 
اجــرای ســاختمان پســت بــرق و کنتــرل بــه همــراه تاسیســات مکانیکــی 
و الکتریــــکال، لوله کشــی زیرزمینــــی، )Earthing( اجــرای پوشــش حفاظتــی 
لوله هــــای زیرزمینــی و تاسیســات زیرزمینــی سیســتم صاعقه گیــر، سیســتم 

اتصــــال بــه زمیــــن و حفاظــت کاتدیــک کل واحــــد فرآیندی و مخازن. 

عملیات سیویل و لوله های زیرزمینی واحد الفین مجتمع پتروشیمی بوشهر

دامنه کار

فونداسیون بتنی تجهیزات ■
کالورت بتنی ■
محوطه سازی و خیابان بندی ■
سیستم شبکه فاضالب و هدایت آب های سطحی ■
ساختمان های کنترل و پست برق ■
تاسیسات مکانیکی و برقی محوطه و ساختمان ها ■
لوله گذاری زیر زمینی و حفاظت کادیک ■
دیوار حائل   ■
ساختمان انبار ■

آمار و ارقام پروژه

خاک برداری

آرماتوربندی

قالب بندی

بتن ریزی    

خاک ریزی

لوله گذاری زیر زمینی

192,000 متر مکعب

9,200 تن

166,500 متر مربع

70,200 متر مکعب

101,000 متر مکعب

23,700 اینچ قطر



کارفرما اصلی: شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه 

کارفرما: کیسون

پیمانکار: عمران کیسون

مشاور: شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان 

)C( نوع پیمان: ساخت

محل اجرا: عسلویه

وضعیت: تکمیل شده

شرح کلی پروژه

ــاز  ــای ف ــدی طرح ه ــوالت تولی ــازی محص ــرح ذخیره س ــن ط ــی ای ــدف اصل ه
ــارس  ــای پ ــودن از درگاه پایانه ه ــادر نم ــت ص ــلویه جه ــیمی عس دوم پتروش
ــاخت  ــامل س ــن ش ــی از ای ــه بخش ــوده ک ــی ب ــای بین الملل ــه بازاره ــی ب جنوب
ــط  ــاخت آن توس ــل س ــه مراح ــوده ک ــان ب ــان و پروپ ــازی بوت ــازن ذخیره س مخ
پیمانــکاری قبلــی اجــرا شــده اســت. پــس از فســخ قــرارداد پیمانــکار قبلــی عملیات 
تکمیــل ســاخت ایــن مخــازن شــامل نصــب تجهیــزات، نصــب لولــه هــا، تســت 
ــراردادی  ــب ق ــل آن در قال ــدازی و تحوی ــزن و پیش راه ان ــگ مخ ــت رن ــند بالس س

جداگانــه بــه شــرکت کیســون ابــالغ شــد.

آمار و ارقام پروژه

تکمیل عملیات و انجام فعالیت های باقیمانده ساخت، نصب و اجرا و تست یک 
دستگاه مخزن بوتان و دو دستگاه مخزن پروپان پروژه احداث مخازن متمرکز

دامنه کار

عملیات تست مخزن ■
سند بالست و رنگ مخزن ■
عایق کاری مخزن ■
تزریق نیتروژن ■
نصب تجهیزات و پمپ ها ■
نصب پایپینگ ■
نصب هندریل ■

تعداد مخزن 

لوله گذاری

نصب شیر

نصب پمپ

سند بالست و رنگ مخازن

جوشکاری و نصب متعلقات مخزن 

عایق کاری مابین دوجداره مخازن )پخت و تزریق پرالیت(

3 دستگاه شامل یک عدد مخزن بوتان دو عدد مخزن پروپان

 24,600 اینچ قطر

840 عدد

 15 عدد

14,000 مترمربع

70 تن

575 تن 



کارفرما اصلی: شرکت پتروشیمی بوشهر

کارفرما: کیسون

پیمانکار: عمران کیسون

)PC( نوع پیمان: تدارکات، ساخت

مشاور: شرکت ناردیس

محل اجرا: عسلویه )سایت یک پتروشیمی بوشهر(

وضعیت: تکمیل شده

شرح کلی پروژه

مجتمع پتروشــیمی بوشــهر بــا تصویب شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی و چشــم انداز 
ــی،  ــی الفین ــی، پل ــوالت الفین ــد محص ــرای تولی ــه ب ــیمی منطق ــن پتروش بزرگ تری
متانــول، گوگــرد، اتیلــن گالیکول هــا و اســید اســتیک در بهمــن ســال 1389 در ســه 
ــورد  ــی م ــرویس های جانب ــد. س ــیس ش ــاوت تاس ــای متف ــا کاربری ه ــایت ب س
نیــاز واحدهــای ایــن مجتمــع از طریــق شــرکت پتروشــیمی دماونــد و واحدهــای 
یوتیلیتــی واقــع در ســایت های مختلــف پتروشــیمی بوشــهر تأمیــن می گــردد؛ کــه 
از مهم تریــن آن هــا می تــوان واحدهــای تولیــد انــواع بخــار، نیتــروژن، اکســیژن، 
آب شــیرین و آب بــدون امــالح و… اشــاره کــرد. معمــوال محصــوالت تولیــدی ایــن 
مجتمــع ابتــدا در شــرکت پتروشــیمی مخازن ســبز عســلویه ذخیره ســازی و ســپس 

ــردد. ــادر می گ ــود ص ــکله های موج ــق اس از طری
ســایت 1 پتروشــیمی بوشــهر شــامل ســایت الفیــن، MEG، پلیمرهــای ســنگین و 
ســبک خطــی، اســید اســتیک، اتیلــن گالیکول هــا، ونیــل اســتات مونومــر و… در 
جنــوب کریــدور 125 متــری فــاز 2 پتروشــیمی عســلویه بــوده کــه تکمیــل بخــش 
یوتیلیتــی آفســایت بــه منظــور راه انــدازی ســاختمان پســت بــرق و کنتــرل ، توزیع 
و پیــش راه انــدازی ادوات مکانیــکال و ابزاردقیــق، تامیــن روشــنایی محوطه ســایت 

و بخشــی از عملیــات پایپینــگ در دســتور کار کارفرمــا قــرار گرفــت.

آمار و ارقام پروژه

نصب و پیش راه اندازی پروژه یوتیلیتی و آفسایت سایت یک مجتمع پتروشیمی بوشهر

دامنه کار

عملیات لوله گذاری رو زمینی ■
عملیات لوله گذاری زیر زمینی ■
نصب شیرها و پمپ ها ■
کابل کشی و نصب تجهیزات برق ساختمان پست ■
کابل کشی و نصب تجهیزات و ادوات ابزار دقیق ساختمان کنترل  ■
کابل کشی و نصب تجهیزات مخابرات ■
کابل کشی و تامین روشنایی سایت ■
پیش راه اندازی و راه اندازی ■

خاک برداری 

آرماتوربندی 

قالب بندی 

بتن ریزی 

خاک ریزی 

لوله گذاری رو زمینی 

لوله گذاری زیر زمینی 

نصب شیر

نصب پمپ

کابل کشی برق 

کابل کشی ابزار دقیق 

کابل کشی ابزار مخابرات 

2,200 متر مکعب

15 تن

600 متر مربع

300 مترمکعب

750 متر مکعب

31,900 اینچ قطر

8,300 اینچ قطر

270 عدد

36 عدد

69,000 متر طول

19,000 متر طول

 16,000 متر طول



کارفرما اصلی: شرکت پتروشیمی ویستا انرژی ارغوان

کارفرما: کیسون

پیمانکار: عمران کیسون

)C( نوع پیمان: ساخت

مشاور: هندسان مشاور طرح و فرآیند اندیشان

محل اجرا: عسلویه، بندر سیراف

وضعیت: اتمام پروژه

شرح کلی پروژه

هــدف از اجــرای ایــن پــروژه  انجــام عملیــات خاکبــرداري و خاکریــزي بــراي احــداث 
ترازهــاي مســطح بــه منظــور ســاخت و نصــب تجهیــزات واحــد پتروشــیمی ارغــوان 
تعریــف گردیــده اســت. بــا توجــه بــه توپوگرافــی منطقــه طــرح حجــم خاکبــرداري 
ــایت  ــارج از س ــو خ ــه دپ ــازاد ب ــاک م ــل خ ــوده و حم ــزي ب ــش ازخاکری ــیار بی بس
قســمت مهمــی از عملیــات اجرایــی اســت. پــس از انجــام عملیــات خاکــی شــیبهاي 
حــد فاصــل ترازهــا و شــیبهاي حــد فاصــل جــاده پیرامونــی با اجــرای عملیــات بنایی 

ســنگی مطابــق نقشــه هــاي اجرایــی پوشــیده خواهنــد شــد.

آمار و ارقام پروژه

عملیات خاکی و آماده سازی سایت پتروشیمی ویستا انرژی ارغوان

دامنه کار

عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل ■
عملیات خاکریزی و تحکیم ■
عملیات حفاظت شیب ■

حجم خاک برداری 

حجم کل خاکریزی 

1,447,000 متر مکعب

410,000 متر مکعب



کارفرما اصلی: شرکت اطلس پاالیش نفت جی اروند 

کارفرما: کیسون

پیمانکار: عمران کیسون

مشاور: شرکت مهندسان مشاور ستیران

)C( نوع پیمان: ساخت

محل اجرا: سیستان و بلوچستان، شهرستان چابهار

وضعیت: در حال اجرا

شرح کلی پروژه

هــدف از اجــرای ایــن پــروژه ذخیــره ســازی قیــر تولیــدی شــرکت اطلــس پاالیــش 
نفــت جــی ارونــد بــا ظرفیــت ذخیــره ســازی ســاالنه معــادل 400,000 تــن در ســال 
و  صــادر نمــودن از درگاه پایانــه هــای بنــدر چابهــار بــه بازارهــای داخلــی و خارجــی  

مــی باشــد.

آمار و ارقام پروژه
احداث مجتمع ذخیره سازی قیر

دامنه کاردر بندر چابهار

ساخت، تست، رنگ و سند بالست و راه اندازی 14 عدد مخزن شامل :  ■
9 عدد مخزن ذخیره سازی قیر  
یک عدد مخزن افزودنی قیر  
یک عدد مخزن آب و آتش نشانی  

یک عدد مخزن نگهداری سوخت سایت 
 Hot Oil یک عدد مخزن نگهداری سیستم

یک عدد مخزن نگهداری آب شرب سایت  
لوله کشی زیر زمینی و رو زمینی    ■
نصب تجیزات دوار و ثابت، تجهیزات ایمنی و جرثقیل های سقفی  ■

جوشکاری و پایپینگ مخازن

سندبالست و رنگ مخازن

عایق مخازن

لوله کشی روزمینی

لوله کشی زیرزمینی

نصب تجهیزات ایمنی

نصب تجهیزات دوار

نصب جرثقیل و باسکول

نصب تجهیزات ثابت

2,203,700 کیلوگرم

2,203,700 کیلوگرم

2,100,906 کیلوگرم

42,000 اینچ- قطر

1,100 اینچ - قطر

351 عدد

19 عدد

3 ست

13 ست



کارفرما: شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق

پیمانکار: عمران کیسون

)C( نوع پیمان: ساخت

مشاور: مهندسان مشاور آستین فوالد

محل اجرا: یزد، شهرستان بافق

وضعیت: در حال اجرا

شرح کلی پروژه

هــدف از اجــرای ایــن پــروژه، احــداث طــرح هــای توســعه گندله ســازی، ســالن ذوب 
و سیســتم هــای شــارژ مجتمــع معدنــی و صنعــت آهــن و فــوالد می باشــد

اجرای فونداسیون مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق

دامنه کار

احداث سالن ریخته گری  ■
احداث سالن فوالد سازی  ■
احداث کوره قوس الکتریک  ■
احداث کوره پاتیلی  ■
احداث سیستم مکش غبار و دود  ■
احداث سیستم آبرسانی  ■
احداث واحد اکسیژن  ■
احداث واحد حمل مواد  ■
احداث واحد هوای فشرده  ■
احداث واحد برقرسانی  ■
احداث واحد سیاالت ■

آمار و ارقام پروژه

خاکبرداری

بتن مگر

آرماتوربندی

قالب بندی

بتن ریزی

عایق

شیب بندی

خاکریزی

79,500 مترمکعب

100,000 متر مربع

5,000 تن

121,000 مترمربع

50,000 مترمکعب

50,000 مترمربع

4,000 مترمربع

5,000 مترمکعب



کارفرما: شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق

پیمانکار: عمران کیسون

)C( نوع پیمان: ساخت

مشاور: مهندسان مشاور آستین فوالد

محل اجرا: یزد، شهرستان بافق

وضعیت: در حال اجرا

شرح کلی پروژه

هــدف از اجــرای ایــن پــروژه، تامیــن بتــن مــورد نیــاز جهــت تکمیــل کلیــه پــروژه 
هــای مجتمــع معدنــی و صنعتــی فــوالد بافــق مــی باشــد

فروش بتن کارخانه مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق

دامنه کار

تهیه بتن با عیار 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب   ■
تهیه بتن با عیار 200 کیلوگرم سیمان در متر مکعب   ■
تهیه بتن با مقاومت 25 مگاپاسکال    ■
تهیه بتن با مقاومت 30 مگاپاسکال ■

آمار و ارقام پروژه

62,000 مترمکعببتن ریزی اصلی



کارفرما: شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق

پیمانکار: عمران کیسون

)C( نوع پیمان: ساخت

مشاور: مهندسان مشاور آستین فوالد

محل اجرا: یزد، شهرستان بافق

وضعیت: در حال اجرا

شرح کلی پروژه

هــدف از اجــرای ایــن پــروژه، احــداث مخــازن نگهــداری آب شــرب مجتمــع معدنی و 
صنعــت آهــن و فــوالد در دوره بهــره بــرداری مــی باشــد.

دامنه کارمخازن بافق

احداث یک عدد مخزن 5000 مترمکعبی آب شرب کارگاه   ■
احداث یک عددمخزن 500 مترمکعبی آب شرب کارگاه ■

آمار و ارقام پروژه

بتن مگر

اجرای فونداسیون دیوار ، سقف و ستون

اجرای قطعات فلزی

خاکبرداری

210 مترمکعب

1,800 مترمکعب

10 تن

7,500 مترمکعب



کارفرما: شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق

پیمانکار: عمران کیسون

)C( نوع پیمان: ساخت

مشاور: مهندسان مشاور آستین فوالد

محل اجرا: یزد، شهرستان بافق

وضعیت: در حال اجرا

شرح کلی پروژه

هــدف از اجــرای ایــن پــروژه، احــداث طــرح هــای توســعه گندلــه ســازی، ســالن احیــاء 
و ســاختمان هــای بــرق و کنتــرل مجتمــع معدنــی و صنعــت آهــن و فــوالد مــی باشــد.

فونداسیون سوله و تجهیزات واحد
مگامدول مجتمع معدنی و صنعت

آهن و فوالد بافق
دامنه کار

توسعه مجتمع گندله سازی، سالن احیاء و ساختمان های برق و کنترل مجتمع شامل:  
احداث ساختمان برق و کنترل  ■
احداث سالن ریفورمر  ■
احداث سالن آنالیز، تجزیه و کمپرسور گاز  ■
احداث فونداسیون پایپ رک ها  ■
احداث فونداسیون نوار نقاله ها  ■
احداث فونداسیون برج خنک کننده  ■
احداث فونداسیون پمپ خانه  ■
احداث فونداسیون سالن اکسیداسیون ■
احداث فونداسیون برج های انتقال ■

آمار و ارقام پروژه

خاکبرداری

بتن مگر

بتن اصلی

قالب بندی

عایق

آرماتوربندی

خاکریزی

64,000 مترمکعب

5,500 مترمربع

38,100 مترمکعب

51,000 مترمربع

40,000 مترمربع

3,840 تن

10,000 مترمکعب



کارفرما:  شرکت نوین کارنگار هوشمند پردیس

پیمانکار: عمران کیسون

)C( نوع پیمان: ساخت

مشاور: مهندسان مشاور معمار و شهرساز پارت

محل اجرا: پارک فناوری پردیس، فاز 4

وضعیت: در حال اجرا

شرح کلی پروژه

ــد  ــا ســطح ســاب گری ــی ت ــات خاک ــروژه، انجــام عملی ــن پ هــدف از اجــرای ای
ــاوری  ــارک فن ــاز 1 پ ــوآوری ف ــه ن ــازی پهن ــرح آماده س ــر ط ــداث معاب ــراي اح ب

ــی باشــد. ــس م پردی

عملیات خاکی بخشی از فاز 1پهنه
دامنه کاراول زون 1 پارک فناوری پردیس

عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل ■
عملیات خاکریزی ■
عملیات ساب گرید ■

آمار و ارقام پروژه

خاکبرداری

حجم کل خاکریزی

ساب گرید

217,000 مترمکعب

123,500 مترمکعب

35,500 مترمکعب



کارفرمای اصلی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان

کارفرما: شرکت کیسون

مشاور: شرکت مهندسی فوالد مبارکه اصفهان

در مشارکت با: فراتحقیق سپاهان و شیان )چین(

)C( نوع پیمان:ساخت

محل اجرا: اصفهان، مجتمع فوالد مبارکه

وضعیت: در دست اجرا

پروژه صنعتی نورد گرم 2 فوالد مبارکه

آمار و ارقام پروژه

خاکبرداری

بتن ریزی

آرماتوربندی

احداث ساختمان های غیر صنعتی

پروژه

احداث ساختمان های صنعتی پروژه

احداث کوره های کارخانه

احداث خطوط ریل آهنی

جاده سازی داخل کارخانه

محوطه سازی

495,000 مترمکعب

180,000 مترمکعب

5,000 تن

22,400 تن

9,000 مترمربع

175,000 مترمربع

7,000 مترمکعب

4,500 مترمربع

50,400 مترمربع

40,000 مترمربع

شرح کلی پروژه

عملیــات ســیویل، نصــب تجهیــزات و راه انــدازی، انتقــال دانــش، نظــارت و آموزش 
خــط نــورد گــرم فــوالد و تولیــد ورق رول شــده بــه ظرفیــت 4.2 میلیــون تــن در 
ســال بــه صــورت C و همچنیــن طراحــی و مهندســی و تامیــن تجهیــزات و اجــرای 

پکیج هــا



کارفرما: شرکت مهندسان مشاور سازه

مشاور: شرکت هندسه پارس

پیمانکار: عمران کیسون

)PC( نوع پیمان: تدارکات، ساخت

محل اجرا: هرمزگان، منطقه آزاد انرژی  بر پارسیان 

وضعیت: در دست اجرا

تامین و اجرای عملیات خاکی آماده 
سازی و بهسازی زمین واحد متانول 

مجتمع پتروشیمی پاسارگاد 

آمار و ارقام پروژه

خاکبرداری

حجم کل خاکریزی

حجم تراکم دینامیکی

186،300  مترمکعب

596،600 مترمکعب

101،000،000 تن متر

شرح کلی پروژه

هــدف از اجــرای ایــن پــروژه  انجــام عملیــات درخــت کنــی ، برداشــت خــاک نباتی 
، حمــل و تخلیــه- لجــن بــرداری ، حمــل و تخلیــه- خاکبــرداری ، حمــل و تخلیــه 
ــدازی -   ــح از معــدن و باران ــن و حمــل مصل ــه -تامی ــی ، حمــل و تخلی ــال کن - کان

اختــالط مصالــح ، حمــل و پروفیلــه کــردن - تراکــم دینامیکــی مــی باشــد.

دامنه کار

عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل ■
عملیات خاکریزی و تحکیم ■
عملیات تراکم دینامیکی ■



Building a 
Better World
for Future
Generations

توسعه 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 گرفت و تا 
امروز با همکاری و صمیمیت مدیران و کارکنان پروژه ها و در فضایی آکنده از عطر دوستی، 
در این راه گام های مهمی برداشته شده است و با ایجاد کارگروه هایی در حوزه های ساخت 
مجتمع های فرهنگی- ورزشی، اهدای خون و سلول های بنیادی، ورزش و سالمت، سفر و 
گردشــگری و پایداری محیطی، پروژه های متعددی را در داخل و خارج از کشور به اجرا در 
آورده است 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 مســئولیت و وظیفه نسبت به کسانی که برای 
شــما کار می کنند و نسبت به مردمی که در محل ســکونت آن ها کار می کنید، از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. ایجاد شرایط مناسب زیستی و محیط کاری دلچسب برای کارکنان و 
توانمندسازی 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.
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