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Building a Better World for Future Generations

ساخـتن دنیایـی بهتر
بـرای نسل های آیـنده
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نیم قرن سازندگی در تراز جهانی

کیســون در مرداد ماه 1354، به عنوان یک شــرکت سهامی 
خاص، در بخش خصوصی، تأســیس شد و فعالیت خود را 
با مأموریت »ســازندگی در تراز جهانی با توسعه قابلیت های 
انســانی و ســازمانی برای ارتقــای زندگی انســان ها« و با 
چشــم انداز رسیدن به یکی از 100 شــرکت برتر دنیا به لحاظ 

درآمد در حوزه های تعریف شده، ادامه داده است.
کیســون طی سال های گذشــته تحوالت گســترده ای را در 
نظام های مدیریتی و سازمانی خود ایجاد کرده است و امروز 
دامنه توانمندی  های مدیریتی، فنی، مهندســی و اجرایی آن 
به  عنوان ســرمایه گذار، توســعه دهنده و پیمانکار عمومی در 
تراز بین المللی، گســتره وسیعی از جمله نفت، گاز و صنعت؛ 
مسکن و ساختمان؛ حمل ونقل ریلی؛ آب و فاضالب و سیویل 
را در بر می گیرد. در ســال 1383 ســاختار حقوقی شرکت از 
ســهامی خاص به ســهامی عام تغییر یافت و جهت تحقق 
اهداف اســتراتژیک کیســون، مرحله جدیدی بــرای تبدیل 

ساختار شرکت به هولدینگ آغاز شد.
در راستای تکمیل زنجیره ارزش و در جهت تحقق توسعه کمی 
و کیفی و نیز تنوع بخشــی به فعالیت ها، هولدینگ کیسون 
با تأســیس، مشــارکت یا خرید سهام شــرکت های توانمند 
در بازارهای مختلف صنعت ســاخت و ســاز و در حوزه های 
بازرگانی، خدماتی، ســرمایه گذاری و  تولیــدی،  پیمانکاری، 

مهندسی، فعالیتش را گسترش داده است.

معرفی

تیر 1399
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سازندگی در تراز جهانی با توسعه قابلیت های انسانی و 
سازمانی برای ارتقاء زندگی انسان ها

ارزش هاماموریت

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 كیفیت مطلوب ■
توسعه فرهنگ خالقیت، ابتكار و نوآوری ■
استمرار بهسازی و توسعه فنی و مدیریتی ■
التزام به رابطه برد - برد - برد ■

)Development( توسعه گری
مدیریت پروژه

مهندسی
تدارك

ساخت 
تأمین مالی

سرمایه گذاری
بهره برداری و نگهداری

خدمات
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كیسون از كجا آمده و به كجا می رود؟
شــركتی كــه بیــش از صــد پــروژه در ایــران و جهــان را در كارنامــه 
ــه        ــك ب ــرای نزدی ــازنده ب ــال و س ــتغال فع ــه اش ــركتی ك دارد، ش
27 هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم فراهــم كــرده اســت، كــه در 
آن تعــداد زیــادی از دانشــگاه  دیده هــای كشــورند و شــركتی كــه 
ــدی رســمی او گذشــته  ــت و رتبه بن ــرن از ثب ــم ق ــه نی ــک ب نزدی
اســت، امــروز بــه نــام و آوازه نیــك خویــش در كشــور عزیزمــان 
و نیــز جــای جــای جهــان مباهــات می كنــد، ولــی نــه بــه ســبب 
كمیت هــای فــوق، بلكــه بــه واســطه تحقــق نســبی ارزش هــای 
كیفــی كــه در ایــن ســال های دراز بــه آن هــا پایبنــد بــوده اســت 

و در تقیــد بــه آن هــا كوشــیده اســت.
فلســفه وجــودی و ارزش هــای بنیادیــن شــركت كــه عصــاره تفكر 
اســتراتژیک حاكــم بــر آن بــوده و سال هاســت كه ســرلوحه اعمال 
اوســت، بــا یــك اصــل مالزمــه تنگاتنــگ دارد: تعهــد بــه میهــن، 
ــی  ــی و نیک بخت ــه زندگ ــت، ك ــه هایش در اوس ــه ریش ــی ك جای

پیام رئیس هیئت  مدیره

خــود را از او می دانــد و خــود را بــه كار صادقانــه و ســازنده 
ــختی ها را  ــه س ــیرین ك ــدی ش ــد. تعه ــد می دان ــرای او متعه ب
نــرم می كنــد 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 مشــكالت را در او می ســازد. ــوان عب ــه ت ك

احترام به انسان، كشف این نیروست و اهمیت  دادن به آن.
كیسون را همین نیرو ساخته، كه كشور 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.
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کیســون در راســتای تحقــق ماموریــت و دســتیابی بــه 
چشــم انداز و اهــداف خــود، بــا رعایــت ارزش هــا و بــر 
اســاس الزامــات قــراردادی و بــا توجــه بــه قوانیــن، مقــررات 
ــه  ــارکت کلی ــا مش ــی، ب ــن الملل ــی و بی ــتاندارد های مل و اس

ــت: ــر اس ــوارد زی ــام م ــه انج ــد ب ــکاران، متعه هم
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 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 زیست محیطی.
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.

ایجاد  به  اقدام  از همان دهه های 60 و 70  شرکت کیسون 
پروژه ها  در  خود  هزینه  به  کیفی  کنترل  آزمایشگاه های 
می نمود )از جمله در پروژه های آلومینیوم المهدی و فرودگاه 
امام خمینی( که نتایج آن ها مورد قبول کارفرماها قرار گرفت. 
این  در  روال  و  عادت  ایجاد  و  کیفیت  روی  پافشاری  البته 
خصوص، برای پروژه ها دشواری های خاص خود را داشت، 
ولی نتایج آن بسیار ارزشمند بود و تبدیل به یک اعتبار و 
استقرار سیستم  با  بعدها  برای شرکت کیسون شد.  ویژگی 
مدیریت کیفیت، الزامات شرکت در قالب دستورالعمل ها در 
پروژه ها و دفاتر اعمال گردید، که اخذ گواهینامه های متعدد 

معتبر و بین المللی در این زمینه مؤید آن است.

پیاده کردن این خطوط مشی از طریق تدوین دستورالعمل های 
ابتکاری و نظارت دقیق و  با آموزش، طرح های  HSE همراه 
مستمر در شرکت کیسون صورت گرفت و مسیری سخت و 
دشوار طی شد تا به نتایج درخشانی منجر گردد که آمار فوت 
و آسیب دیدگی در پروژه ها، تا سطح آمار کشورهای پیشرفته 

کاهش یابد و جایگاهی ممتاز در کشور کسب نماید.
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ــه  ــوره از جمل ــد منظ ــای چن ــاخت پروژه ه ــی و س طراح
زیرســاختی و  انبوه ســازی  پروژه هــای 

تأســیس شــرکت و شــروع فعالیــت بــه عنــوان پیمانــكار 
ــاختمانی ــای س پروژه ه

واردشـدن بـه بازارهـای بین المللـی و انتخـاب بـه عنـوان صادركننده 
نمونـه خدمـات فنی و مهندسـی

همكاری با شركت های برجسته بین المللی
اجرای قراردادها به صورت مهندسی، تدارک، ساخت

تنوع بخشی به حوزه های مختلف خدمات در صنعت پیمانکاری
تبدیل شركت از سهامی خاص به سهامی عام

فعالیت به عنوان پیمانكار عمومی
سرمایه گذاری و تأمین مالی پروژه ها

فعالیـــت بـــه عنـــوان یـــک شـــركت توســـعه دهنده و ایجـــاد 
ـــتراتژیک ـــب و كار اس ـــای كس واحده

تبدیل شدن به هولدینگ
قرارگرفتن در بین 100 شرکت پیمانکاری برتر جهان

ورود به حوزه اکتشاف، استخراج و تولید در صنعت نفت

صادرکننــده نمونه خدمات فنی و مهندســی ایران، در هفت  ■
دوره )سال های 90-89-88-87-86-80-1379(

صادرکننده ممتاز خدمات فنی و مهندسی ایران، در سه دوره  ■
)سال های 1391- 92- 93(

دریافت مدال افتخار صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران،  ■
در سال 1394

■ :ENR  رتبه های کسب شده بر اساس ارزیابی مؤسسه بین المللی
رتبه 99 در حوزه برون مرزی در بین 250 پیمانکار برتر  بین المللی جهان ■
رتبــه 207 در جمع فعالیت های برون مرزی و درون مرزی، در                       ■

بین 250 پیمانکار برتر جهان
رتبه 8 پیمانکاری در میان انبوه سازان برتر بین المللی جهان ■
رتبه 10 در میان شرکت های طراح در حوزه انبوه سازی مسکن ■
رتبه 32 پیمانکاری در حوزه ساختمان های عمومی ■
رتبه 184 در میان 225 شرکت طراح بین المللی جهان ■
رتبه 11 پیمانکاری سازندگان تصفیه خانه های فاضالب ■
رتبه 38 پیمانکاری در حوزه فاضالب ■
جزء صد برند ارزشمند ایران ■
■ )IMS( استقرار سیستم مدیریت یکپارچه
استقرار سیســتم مدیریت کیفیت ISO 9001 به عنوان اولین  ■

شرکت پیمانکاری در ایران
استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، استاندارد  ■

OHSAS 18001:2007
■ ISO 14001:2015 استقرار سیستم مدیریت محیط  زیستی
تایید صالحیت جهت فعالیت به عنوان شرکت ایرانی در حوزه  ■

)E&P( اکتشاف و تولید نفت
رتبه اول شــرکت های گــروه خدمات فنی و مهندســی در  ■

جشنواره ملی بهره وری
تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی ■
تندیس برنز سه ستاره جایزه تعالی منابع انسانی ■
دیپلم افتخار مسئولیت اجتماعی ایران ■
نشان تجربه برتر در مسئولیت اجتماعی در محور سازمانی ■
جایگاه نخست واحد ایمنی برتر ■

دهه 60دهه 50در مسیر توسعه و تعالی

مجموعه مسکونی 1505 واحدی معلمان اهواز

دهه 70

شبکه آبیاری و زهکشی D1 فومنات

خط انتقال گاز 16 اینچ به طول 27 کیلومتر گیوم - مرودشت

مجموعه مسکونی 400 واحدی کارگران کارخانه سیمان درود

طرح ویژه فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(

تقاطع غیر همسطح سه راه افسریه

بازسازی و تعریض راه بیشکک - اوش

10,000 واحد مسکونی ونزوئال

تزریق گاز آغاجاری

دهه 90دهه 80

توسعه میدان گازی فاز 12 پارس جنوبی، تأسیسات ساحلی 
 EPC2 – فرآورش مایعات و تأسیسات جانبی

بازار بزرگ ایران )ایران مال(

آب شیرین کن 200 هزار مترمکعبی بندرعباس

سدهای باال و پایین و سازه های وابسته 
طرح سد و نیروگاه تلمبه  - ذخیره ای سیاه بیشه
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منشور اخالق حرفه ای

ــور،  ــه کش ــت ب ــون خدم ــای کیس ــان ارزش ه ــه بنی ــا ک از آنج
ــونی ها  ــا کیس ــت، م ــان اس ــردم جه ــه م ــور و ب ــردم کش ــه م ب
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 حرفــه ای زیــر 

می دانیــم: 

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

پیرامونی )کارکنــان 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 بــرداری 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. ■
مســئولیت پذیری، التزام به تحقق کامل تعهدات کاری، رعایت  ■

برنامه و زمان بندی و ارتقای کیفیت و نظم.
توجه به مصالح ذی نفعان و کوشــش 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.
حفــظ 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 معنی 
ــح  ــه کار، بایــد منافــع و مصال ــه تنهــا دو طــرف یــک مقول کــه ن
یکدیگــر را در نظــر داشــته و بــه آن عمــل کننــد، بلکــه توافــق آن ها 
ــح مــردم و اشــخاص  ــع و مصال ــه مناف ــد ب ــچ وجــه نبای ــه هی ب

ثالــث و کشــور لطمــه وارد ســازد.
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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

شرکت های تابعه

پیمانکاری)مهندسی، تدارک، ساخت(

شرکت آب و محیط زیست کیسون

شرکت عمران کیسون

شرکت پترو صنعت کیسون

شرکت ساختمانی کیسون

شرکت ویما

شرکت دریا خاک پی

شرکت اتحاد عمران پارس

شرکت جروند

شرکت طرح گاز جنوب مهراس

شرکت مهندسان و پیمانکاران بین المللی – آیکان

شرکت کیسون العمانیه

شرکت اسکانیر

تولید، بازرگانی و خدمات

شرکت بتن صنایع کیسون

شرکت لوله بتن پلیمر

شرکت پشنگ نوین

شرکت عمران ماشین خاورمیانه

شرکت زاگرس ماشین

شرکت بهروزان ماشین

شرکت تأمین کاالی کیسون

شرکت فناوری اطالعات کیسون

شرکت نظام گستر کیسون

شرکت زیرکن سنگ

شرکت نفت، گاز و انرژی کیسون

شرکت دانیال انرژی سپهر کیش

شرکت بلپارس

شرکت پریلسیه

شرکت فراسر

شرکت صنعت آبفای کیسون

شرکت توسعه مهندسی کیسون

توسعه، سرمایه گذاری و مالی

شرکت های وابسته
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ونزوئال 

بالروس 

عمان  هندوستان  

پروژه 10,008 واحد  �
مسكونی ونزوئال

پروژه 10,000 واحد  �
مسكونی ونزوئال

مركز شهری جدید مینسك �

مركز لجستیكی پریلسیه �

200 واحد مسکونی فرولیکووا �

پروژه راه سازی خصب- الخالدیه �

احداث پل روی مسیر بنی سوق در والیت رستاق �
 �  بازسازی و تعریض بزرگراه های  ایالتی

 آندراپرادش هندوستان

گینه استوایی  

جاده آنی سوك به بینزام  �

جاده سنگملیما-مكوك- بیگوال �

كامرون

عراق

 �  پروژه 1920 واحد مسکونی االخوه

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

 � ساختمان شورای وزیران بغداد

 �  پروژه تصفیه خانه و شبكه انتقال آب الكفل

 � پروژه تصفیه خانه و شبكه انتقال آب الناصریه

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

تهران
ساوه

كرمانشاههمدان

اهواز

عسلویه

بندر عباس 
جاسک

آغاجاری

سیاه بیشه

تبریز
اهر

بندرانزلی

پلدشت

نكا
شاهرود

دورود

رفسنجان

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

اصفهان

مرودشت

الهیجان 

تربت حیدریه 

سنگان

قم 

 ابنیه، ورزشگاه و دریاچه تفریحی� 
مجتمع فرهنگی رفسنجان

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

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

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

 � اتوبان اصفهان- فوالدشهر )قطعه 2(
 �  دو خطه کردن راه آهن محور شبنم - مشک و
محور ارژنگ - ساسان
  خطوط انتقال برق استان اصفهان� 

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

 � مخازن نفت تربت حیدریه
کارخانه سنگ آهن سنگان� 

 �  پروژه مونوریل قم

آب شیرین کن 200 هزار مترمکعبی �

مجتمع آلومینیوم المهدی  �

مشهد
 � جهان مال
 � تصفیه خانه فاضالب التیمور مشهد

كنگان

 پروژه تزریق گاز آغاجاری �

طرح توسعه واحد فراورش پاالیشگاه گاز فراشبند � فراشبند
سیرجان

 � كارخانه گندله سازی گل گهر
 � پایانه انباشت، برداشت و بارگیری ریلی مجتمع گل گهر

 � احداث مخازن ذخیره نفت خام

�  )EPC2( توسعه میدان گازی فاز 12 پارس جنوبی

شبكه فاضالب همدان )به روش لوله رانی( �

پروژه 4,920  واحد مسكونی كرمانشاه   �

مجتمع مسكونی 400 واحدی كارگران كارخانه سیمان دورود   �

پاالیشگاه میعانات گازی فرزانگان �

یوتیلیتی آفسایت سایت 1 مجتمع پتروشیمی بوشهر �

احداث ابنیه صنعتی و نصب تجهیزات پتروشیمی دنا �

پروژه احداث مخازن متمرکز عسلویه �

پروژه متانول سبالن �

سایت فرآیندی آروماتیك چهارم �

آماده سازی اراضی پارس جنوبی، فازهای 4 و 5 �

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

عملیات سیویل توسعه حوزه گازی پارس جنوبی پاالیشگاه فاز 1 �

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

تصفیه خانه فاضالب شرق اهواز �

پروژه قطار شهری اهواز �

مجموعه مسكونی 1,505 واحدی معلمان اهواز �

شبكه آبیاری و زهكشی دشت حمیدیه- قدس  �

عملیات سیویل و تأسیسات زیربنایی محله 7  �
            شهرك شیرین شهر

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

سدهای باال و پایین نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه �

شبكه آبیاری زهكشیD1 فومنات �

تصفیه خانه فاضالب شرق بندرانزلی �

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

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

سد انحرافی و شبكه زهكشی و آبیاری پلدشت �

تعهد ملیسازندگی در تراز جهانی

گرگان
 � پروژه آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل

اندیشه

پروژه مسکونی و تجاری مرکز شهر اندیشه �

 ساختمان دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی استان تهران �

 � بیمارستان 540 تختخوابی زنجیره امید

ساختمان اتاق بازرگانی تهران� 

 � پروژه اطلس پالزا

 � دریاچه هنر

 � بازار بزرگ ایران )ایران مال(

              پروژه های لوله رانی شبكه فاضالب تهران� 

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

پروژه باغ كتاب تهران� 

بازار بزرگ ستارخان� 

 � طراحی و اجرای سیستم برنامه ریزی و

كنترل پروژه متروی تهران )خط 1و2(

 � مجموعه تجاری امیركبیر

 � زیرگذر سواره امیركبیر

 � طرح ویژه فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(

مجتمع مسكونی نواب� 

 � پل یادگار امام

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

 � تقاطع غیر هم سطح سه راه افسریه

 � كانال های سرخه حصار و والفجر

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

 كانال های انتقال آب چاه ها و قنوات تهران به دشت� 

 ری و ورامین

پرند
مجتمع مسكونی 552 واحدی پرند  �

پروژه 16,080 واحدمسكونی شهر جدید پرند �

پروژه سرزمین ایرانیان �

 �  بازسازی و تعریض راه بیشكك- اوش

 �  بازسازی راه های درون شهری بیشکک

قرقیزستان   
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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
مخازن و خطوط لوله
پروژه های تزریق گاز

انبوه سازی مسكن
مجتمع های مسكونی

شهرک سازی
تأسیسات زیربنایی و محوطه سازی

مجتمع های اداری و تجاری
مجتمع های ورزشی، تفریحی، 

فرهنگی، رفاهی و درمانی

قطار شهری
مونوریل
راه آهن

فرودگاه
جاده، بزرگراه و تونل

پل و تقاطع های غیر هم سطح
بندر و لنگرگاه

سد 
تونل های انحراف و انتقال آب

شبكه های آبیاری و زهكشی
آب شیرین کن و تأسیسات تصفیه آب و فاضالب

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

حوزه های تخصصی

ت
صنع

ت، گاز و 
نف

ن و ساختمان
سک

م
ی

حمل و نقل ریل
ت

س
ط زی

حی
ب و م

آ
سیویل
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پروژه گندله سازی گل گهر )تکمیل شده(

پروژه متانول سبالن )در دست اجرا(

پروژه سیمان خاکستری ساوه )تکمیل شده(

توسعه میدان گازی فاز 12 پارس جنوبی، تأسیسات ساحلی 
فرآورش مایعات و تأسیسات جانبی – EPC2 )تکمیل شده(
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سایت فرآیندی آروماتیک چهار )تکمیل شده(

پروژه ابنیه صنعتی و نصب تجهیزات پتروشیمی دنا - عسلویه
)در دست اجرا(

پروژه تزریق گاز آغاجاری )تکمیل شده(

پروژه تلمبه خانه ها و تاسیسات خط لوله نفت خام نکا - ری )تکمیل شده(
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پروژه جهان مال مشهد )در دست اجرا(پروژه 552 واحد مسکونی شهر جدید پرند )تکمیل شده(پروژه 4920 واحد مسکونی کرمانشاه )تکمیل شده(پروژه ساختمان اطلس پالزا تهران )تکمیل شده(

    پروژه ده هزار واحد مسکونی ونزوئال )تکمیل شده(
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پروژه 16080 واحد مسکونی شهر جدید پرند )در دست اجرا(

پروژه مرکز لجستیکی پریلسیه بالروس )تکمیل شده(پروژه مرکز شهری جدید مینسک بالروس )در دست اجرا(

پروژه باغ کتاب تهران )تکمیل شده(
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پروژه قطار شهری اهواز - دستگاه TBMپروژه دو خطه کردن راه آهن محور ارژنگ - ساسان )در دست اجرا(

پروژه مونوریل قم )در دست اجرا(

  پروژه قطار شهری اهواز )در دست اجرا(
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  پروژه قطار شهری اهواز )در دست اجرا(طراحی و اجرای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه متروی تهران، خط 1 و 2 )تکمیل شده(

پروژه مونوریل قم )در دست اجرا(پروژه دو خطه کردن راه آهن محور شبنم - مشک )در دست اجرا(
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تصفیه خانه فاضالب التیمور مشهد )تکمیل شده(

تصفیه خانه فاضالب بندر انزلی  )در دست اجرا(

پروژه سدهای باال و پایین و سازه های وابسته طرح پروژه فاضالب همدان به روش لوله رانی )تکمیل شده(
سد و نیروگاه تلمبه  - ذخیره ای سیاه بیشه )تکمیل شده(

تصفیه خانه فاضالب شرق اهواز )تکمیل شده(
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پروژه آب شیرین کن 200 هزار مترمکعبی بندرعباس )در دست اجرا(

سد انحرافی و شبکه زهکشی و آبیاری پلدشت )تکمیل شده(

پروژه سدهای باال و پایین و سازه های وابسته طرح
سد و نیروگاه تلمبه  - ذخیره ای سیاه بیشه )تکمیل شده(

سد خاکی ستارخان )اهر( و تأسیسات وابسته به آن )تکمیل شده(
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پروژه دریاچه هنر )تکمیل شده(

احداث جاده سنگملیما - مکوک - بیکوال 
کامرون )در دست اجرا(

طرح ویژه فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(

پروژه بازار بزرگ ایران )در دست اجرا(
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پروژه بازار بزرگ ایران )در دست اجرا(

احداث پل روی مســیل بنی ســوق در والیت رستاق - عمان 
)تکمیل شده(

پروژه راه سازی بیشکک - اوش قرقیزستان )تکمیل شده(

احداث راه خصب - الخالدیه عمان )تکمیل شده(
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تندیس بلورین جایزه ملی پروژه برتر ایران برای پروژه سدها و نیروگاه تلمبه-ذخیره ای سیاه بیشه ■
تندیس بلورین جایزه ملی پروژه برتر ایران برای پروژه ده هزار واحد مسکونی ونزوئال ■
پیمانکار خارجی برتر در کشور قرقیزستان برای اجرای پروژه راه سازی بیشکک - اوش ■
کسب رکورد 17 میلیون نفر ساعت کارکرد به ازای هر فوت در بازه زمانی پنج ساله 1395 - 1391 ■
تجربه موفق بهره وری در روش اجرای Top-Down در ایستگاه های قطار شهری اهواز ■
تاسیس اولین کارخانه تولید تیرهای مخصوص مونوریل در ایران، در پروژه مونوریل قم ■
تقدیرنامه تعالی مدیریت پروژه برای پروژه فاضالب همدان به روش لوله رانی )پایپ جکینگ( ■
عبور TBM از زیر رودخانه )کارون( برای اولین بار در ایران، در پروژه قطار شهری اهواز ■
تقدیرنامه اجرای پروژه ساختمان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران بابت نوآوری و استفاده از تکنولوژی های نوین سازه و  فوالد ■
پیمانکار منتخب پروژه بازار بزرگ ایران )ایران مال(، از طرف هیئت رئیسه انجمن بین المللی بتن آمریکا )ACI( - شاخه ایران و مرکز تحقیقات بتن )متب( ■

برخی دستاوردهای پروژه ها

پروژه سدهای باال و پایین و سازه های وابسته طرح
سد و نیروگاه تلمبه  - ذخیره ای سیاه بیشه )تکمیل شده(

پروژه پل بزرگ یادگار امام و مجموعه های تجاری - تهران )تکمیل شده(
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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 
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.
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 انسان ها دارد.

توسعه انسانی پایدار
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