
کاتــالوگ عـمومـی
شــرکت بــهره بــرداری و تــعمیـراتی مـپنا



شــرکت بهــره بــرداری و تعمیراتــی مپنــا از تاســیس تــا امــروز بــا 
اجــرای موفــق بیــش از 300 پــروژه و بــا ارزشــی بیــش از 35 هــزار 
میلیــارد لایر و بــا هــدف تکمیــل زنجیــره طراحــی، ســاخت، نصب، 
ــای  ــروگاه ه ــوزش نی ــرات و آم ــرداری، تعمی ــره ب ــدازی، به راه ان
کشــور و همچنیــن پاالیشــگاه هــا و صنایــع مرتبــط بــا نفــت و گاز 
بــا تکیــه بــر کیفیــت خدمــات و قیمــت رقابتــی توانســته اســت در 

ایــن عرصــه حضــوری جــدی و کارآمــد داشــته باشــد.
مــا چشــم انــداز شــرکت را ارائــه خدمــات انــرژی در کالس جهانــی 
قــرار داده ایــم، زیــرا ســطح کیفــی خدمــات خــود را بیــن المللــی 
مــی دانیــم کــه ایــن باعــث ســربلندی کشــور و مــردم نیــز خواهــد 
ــوآوری،  ــی، ن ــداری، تعال ــتری م ــون مش ــهایی همچ ــد. ارزش ش
ایمنــی، اخــالق و مســئولیت پذیــری جــزو تــک تــک فرآیندهــای 
مــا قــرار گرفتــه کــه ســعی مــان تجلــی بخشــیدن آنهــا  بــا خدمات 

تخصصــی مــی باشــد.

 شــرکت بهره بــرداری و تعمیراتی
مپنــا در یــک نگاه
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سهمی قابل توجه از بهره برداری 
شبکه  تولید برق در ایران
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ایــن شــرکت بــا پشــتوانه مدیــران و پرســنل جــوان، پویــا و صاحــب 
نــام خــود توانســته اســت ســهمی بــی بدیــل از بهــره بــرداری شــبکه 

تولیــد بــرق در ایــران را بــه خــود اختصــاص دهــد. 
ــن  ــه، بزرگتری ــروگاه رومیل ــرداری نی ــره ب ــه به ــا ورود ب ــن ب همچنی
نیــروگاه کشــور عــراق، ورود موثــر بــه بــازار O&M نیروگاهــی در 

ــت. ــورده اس ــم خ ــه رق ــورهای منطق کش

ــر  ــوارد زی ــه م ــوان ب ــن شــرکت مــی ت ــدی هــای ای ــه توانمن از جمل
اشــاره نمــود: 

 بهــره بــرداری واحدهــای نیروگاهــی بــا مولدهــای انــرژی متنــوع در 
   گستره جغرافیایی ایران و کشورهای منطقه

 بهره برداری از واحدهای تولید همزمان آب وبرق
 بهره برداری از واحدهای پاالیشگاهی

 نگهــداری ، اجــرای تعمیــرات  اساســی و بازدیــد مســیر داغ 
نیروگاهــی واحدهــای 

 نگهداری و اجرای تعمیرات  اساسی واحدهای پاالیشگاهی
 راه اندازی واحدهای نیروگاهی با مولدهای انرژی متنوع در گسـتره 

  جغرافیایی ایران و کشـورهای منطقه
 راه اندازی واحدهای پاالیشگاهی و آب شیرین کن

 تست کارایی واحدهای نیروگاهی و پاالیشگاهی
 باز سازی واحدهای نیروگاهی

 آموزش دوره های تخصصی در حوزه نیرو و نفت و گاز



حفظ دارایی های مشتریانقطب خدمات نیروگاهی در ایران
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ــرق،  ــران از ش ــر ای ــی در سراس ــای نیروگاه ــرداری از واحده ــره ب به
ــار  ــروگاه نیشــابور در دی ــدس و نی ــروگاه فردوســی در مشــهد مق نی
ــته  ــه رش ــرب و در دامن ــنندج در غ ــروگاه س ــا نی ــام  ت ــار و خی عط
ــالن همیشــه ســبز  ــره ســر در گی ــروگاه پ ــرس. از نی ــوه هــای زاگ ک
و در مجــاورت دریــای کاســپین تــا نیــروگاه عســلویه و پتروشــیمی 
دماونــد در مجــاورت خلیــج همیشــه فــارس ایــن شــرکت را تبدیــل 

ــران  نمــوده اســت.  ــه قطــب خدمــات نیروگاهــی در ای ب

ــه  ــت ارائ ــق در جه ــزی دقی ــه ری ــرورت برنام ــه ض ــه ب ــا توج ب
سرویســهای بــه موقــع تجهیــزات نیروگاهــی و واحدهــای صنعتــی 
و همچنیــن کاهــش معایــب سیســتم و در نهایــت حفــظ ســرمایه 
مالــکان و ســرمایه گــذاران ایــن شــرکت بــا تکیــه بــر دانــش فنــی 

و همکاران متخصـــص خـــود مفتخـــر اســـت:  
تعمیــرات نیروگاهــی / پاالیشــگاهی را در ِبهینه ترین زمان اســتاندارِد 
بیــن المللــی  و بــا باالتریــن کیفیــت مطابــق بــا دســتورالعمل هــای 

شــرکت ســازنده بــه انجام رســاند.



ارائه خـدمات مـهندسی
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ــدازی،  ــون راه ان ــی همچ ــات مهندس ــور خدم ــش مح ــه دان ارای
ــی  ــه فعالیــت های ــرات از جمل ــی و تعمی ــرداری، تســت کارای بهره ب
ــزم راســخ  ــا ع ــون ب ــا کن ــکار شــرکت ت ــاز ب ــان آغ ــه از زم اســت ک

ــت. ــته اس ــر نشس ــه ثم ــی ب ــن داخل ــین و متخصصی مهندس
ــعه،  ــق و توس ــای تحقی ــا و فرآینده ــاخت ه ــتمر زیرس ــود مس بهب
مــا را در راســتای یــک شــرکت دانــش بنیــان قــرار داده و بــه خلــق 
ارزش افــزوده پایــدار و همــه جانبــه بــرای مشــتریان منتهــی گردیــده 
اســت. مــا بــه پیشــنهادها و بازخوردهــای مشــتریان خــود اهمیــت 
داده و ایــن تعامــل دو طرفــه را فرصتــی بــرای تعالــی کســب و کارها 
و بــرآوردن خواســته هــا و نیازهــای اساســی مشــتریان مــی دانیــم.
ذینفعــان نهایــی همیشــه مردمــی هســتند کــه تاثیــرات ملمــوس 
ــذا  ــد ل ــر زندگــی خــود احســاس مــی کنن توســعه و پیشــرفت را ب
مــا هــم در فرآیندهــای کاری خــود ســعی مــان بــر آن اســت کــه بــه 

ایــن احســاس توجــه بیشــتری نماییــم.
ــه  ــداری، کاهــش هزین ــرداری و نگه ــره ب ــای به ــه ه کاهــش هزین
هــای تعمیــرات اساســی، بومــی ســازی و ســاخت داخــل تجهیــزات 
مــورد نیــاز صنایــع نیروگاهــی و پاالیشــگاهی بــا کمتریــن هزینــه و 
باالتریــن کیفیــت، شناســایی و پاســخ دهــی بــه درخواســت هــای 
ــش  ــرف آب، کاه ــازی مص ــه س ــا و بهین ــده ه ــش آالین بازار،کاه
ــرای  ــان ب ــگاهی و اطمین ــی و پاالیش ــای نیروگاه ــات واحده توقف
دریافــت بهتریــن خدمــت توســط مشــتریان، ســرلوحه فعالیت های 

تحقیــق و توســعه مــا بــوده اســت.



همه برای یک هدفتوانمندی های محیط زیستی
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ایــن شــرکت در معرفــی توانمنــدی هــای محیــط زیســتی در بخــش 
خدمــات فنــی و مهندســی و فنــاوری هــای کنتــرل آلودگــی آب، هــوا و 
صــدا و بهینــه ســازی ســوخت و انــرژی هــای نــو و تجدیــد پذیر نقش 

موثــری در حفاظــت از محیــط زیســت کشــور ایفــا نمــوده اســت.

هــدف نهایــی مــا، تاثیــر گــذاری مثبــت ایــن تالشــها بــر ارتقــای کیفــی 
ــایه  ــه در س ــم ک ــی بینی ــی م ــد. وقت ــی باش ــردم م ــی م ــطح زندگ س
تولیــد پایــدار بــرق در کشــور نقشــی بــی بدیــل داشــته و داریــم بــه 

ــم.   ــه ای ــه آن دســت یافت ــه ب ــم ک آرامــش و آســودگی فکــر می کنی



گستـرش دایره ذینفعان و ارزیابی 
منظم میزان رضایت آنها و 

رسیدگی به شکایات

تقویـت عمـلکرد زیست 
محیطی شرکت

اخذ گواهینامـه های
زیست محیطی

پایبنـدی بـه هنجارهای
اخالقی و اجتماعی

افزایـش بـهره وری محصوالت
تـجهیـزات و خدمات

 افزایش ایمنی در پروژه ها

تنوع خدمات با توجه به خواسته های مشتری

نگرش پایدار زیست محیطی با افزایش 
بهره وری استفاده از منابع طبیعی و کنترل 

آلودگیهای زیست محیطی

مسئـولیت پذیری

مشارکت با جوامع محلی و 
توسعه اشتغال

اقدامات پیشگیرانه در دوران 
شیوع ویروس کرونا

توسـعه زیرساخت ها و ارائه خدمات عمومی 
)شامل راه سازی، آبرسانی، برق رسانی، احداث 

پارک، ساخت مساجد و غیره(

آمـوزش های تخصـصی 
و عمـومی

افزایش عملکرد HSE شرکت

مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت اجتماعی
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مــا مــی دانیــم کــه مســئولیت پذیــری اجتماعــی مزایایــی دو 
ــری در  ــی منســجم ت ــه اخالق ــراه دارد، هــم روی ــه هم ــه ب جانب
ــه و  ــی -جامع ــان بیرون ــد، هــم ذینفع ــی کن ســازمان جــاری م
ــد  ــرد بهره من ــن رویک ــمار ای ــط زیســت- از مواهــب بی ش محی
می شــوند. مــا منشــور مســئولیت اجتماعــی شــرکت را تدویــن 
کــرده و هــر ســاله گــزارش مســئولیت اجتماعــی خــود را بــرای 
ــوص  ــای مخص ــم. کمیته ه ــر می کنی ــان منتش ــی ذینفع آگاه
ــی  ــئولیت اجتماع ــای مس ــه ه ــش برنام ــن و پای ــت تدوی جه
ــار حفــظ ارزشــهای زیســت محیطــی و  را تشــکیل داده و در کن
ــی، بهداشــت، ســالمت، ســعی در افزایــش  شــاخص های ایمن
مســتمر بازدهــی خدمــات و راه حل هــای خــود داریــم و ضمــن 
ارتبــاط بــا ذینفعــان کلیــدی و جوامــع پیرامونــی پــروژه هــای 
ــن  ــرات ای ــد نظ ــورت نظام من ــه ص ــم ب ــعی می کنی ــود، س خ

ــم. ــخ دهی ــکان پاس ــد ام ــرده و در ح ــش ک ــای را پای گروه ه



تعهــد عمیــق مــا بــه تعالــی و ارتقــای کمــی و کیفــی همــه جانبــه، حال، آینده و سرآمدی
بــه کســب دســتاوردهای بســیاری منتهــی شــده اســت. کســب رتبــه 
نخســت شــرکتهای برتــر خدمــات فنــی و مهندســی در فرآینــد ارزیابی 
شــرکتهای برتــر ایرانــی تنهــا گوشــه ای از دســتاوردهای ماســت. افــق 
آینــده زمانــی روشــن تــر مــی شــوند کــه راهبردهــای مــدون، انگیــزه 
و جهــت بخــش، همســویی و هــم افزایــی توانمندیهــای بالقــوه و 
بالفعــل ســازمانی باشــند. بــا ایــن دانــش و تــوان و منابــع انســانی 
جــوان و متخصــص برنامــه هــای جامعــی بــرای گســترش کســب و 
کارهــای نویــن اندیشــیده ایــم و در آینــده ای نزدیــک از آن رونمایــی 

خواهیــم کــرد.
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مــی تــوان رشــد قابــل توجــه نیــروی انســانی متخصــص شــرکت را 
ــر 6000 نفــر در حــوزه هــای  ــغ ب در ســالهای اخیــر و ثبــت رقمــی بال
بهــره بــرداری، تعمیــرات، ابــزار دقیــق، شــیمی و آزمایشــگاه و همچنین 
رســته هــای مدیریتــی بــا رده ســنی جــوان را بــه عنــوان مزیــت رقابتی 

شــرکت برشــمرد.

رقابتی های    مزیت 
در حوزه منابع انســانی

 جذب و استخدام نیروی
انسانی بومی متخصص

ــا  ــروژه هــای خــود و ب ــا توســعه و رشــد پ ــن شــرکت همــگام ب ای
رویکــرد  اشــتغال زایــی در راســتای مســئولیت اجتماعــی اقــدام بــه 
جــذب، آمــوزش و بــه کار گیــری نیروهــای بومــی و محلــی مــی نماید.
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 آموزش های تخصصی با
اســتفاده از متخصصان داخلی

1819

ــش،  ــعه دان ــتای توس ــین در راس ــص مهندس ــری از تخص ــره گی به
ــا برنامــه  ــم ب ــن مه ــه ای ــر اقدامــات شــرکت مــی باشــد. ک از دیگ
ــی محقــق  ریــزی هــای مــدون آموزشــی و تربیــت مدرســان داخل

مــی شــود.



در راســتای تحقــق اهــداف حمایــت از ســاخت داخــل و بدلیــل 
موانــع و مشــکالت موجــود  بــرای تامیــن برخــی قطعــات  بــه 
ــته  ــع وابس ــگاهی و صنای ــی ، پاالیش ــات نیروگاه ــژه قطع وی
ــن قطعــات،  ــن ای ــن افزایــش قیمــت و زمــان تامی و همچنی
شــرکت بــا اســتفاده از پشــتیبانی فنــی و علمــی متخصصیــن 
ــدام  ــی اق ــدگان داخل ــد کنن ــت  تولی ــر ظرفی ــه ب ــود و تکی خ
ــه بــه  بــه تولیــد بومــی ایــن قطعــات نمــوده و در ایــن زمین

موفقیــت هــای شــایانی دســت یافتــه اســت.

توانمندی های ساخت داخل
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کوپلینگ فن کولینگ واحدهای گازی
بــا توجــه بــه تکــرار پارگــی تســمه فــن هــای خنــک کاری و آنالیــز 
فنــی صــورت گرفتــه مشــخص گردیــد کــه یکــی از دالیــل اصلــی 
خرابــی تســمه تغییــر شــکل هندســی کوپلینــگ فــن مربوطــه مــی 
باشــد کــه در ایــن خصــوص بــا توجــه بــه هزینه بــاالی تامیــن این 

کوپلینــگ هــا نســبت بــه ســاخت قطعــه مشــابه اقــدام گردیــد .

HRSG مینیمم فلو آرک ولو بویلر فید پمپ های
توجــه بــه بــروز نشــتی داخلــی از آرک ولــو بویلــر فیــد پمــپ بــه 
دلیــل خوردگــی قطعــات داخلــی و عــدم توانایــی در کنتــرل جریــان 
ــن  ــاالی ای ــیار ب ــن بس ــان تامی ــه و زم ــن هزین ــیال و همچنی س
ــا در نظــر  ــزوم تامیــن از خــارج کشــور ، ب ــه ل ــا توجــه ب قطعــه ب
گرفتــن مســایل فنــی نســبت بــه ســاخت ایــن قطعــات در داخــل 

کشــور اقــدام گردیــد کــه خوشــبختانه موفقیــت آمیــز بــود .

STULZ C7000 برد جایگزین سیستم کنترل چیلر
 V DC24 تغذیه اصلی  برد  با  الکتریکی  و  فیــزیکی   انطبــاق کامل 

دمای کاری از 5 تا 40 درجه سانتی گراد
 mA 4-20 5 عدد کانال ورودی
 mA 4-20 4 عدد کانال خروجی

11 عدد ورودی دیجیتال
7 عدد خروجی دیجیتال

HRSG مینیمم فلو آرک ولو بویلر فید پمپ های
اســکید هــای گازوییــل فورواردینــگ ، آنلودینــگ و اســکبد گازوییل 
داخــل واحــد و همچنیــن قیمــت و زمــان بســیار بــاالی تامیــن 
ایــن نــوع فیلترهــا موجــب گردیــد تــا از توانمنــدی شــرکت هــای 
ــام  ــردد، انج ــتفاده گ ــن اس ــای روغ ــاخت فیلتره ــی در س داخل
تســت های کارخانــه ای و همچنیــن پایــش وضعیــت فیلترهــای 
ــه  ــا نمون ــه ب ــا و مقایس ــر ه ــر فیلت ــزان عم ــده ، می ــاخته ش س
ــبختانه  ــه خوش ــردد ، ک ــدام گ ــروگاه اق ــکاری نی ــا هم ــی ب خارج
نتایــج ایــن بررســی هــا منجــر بــه بومــی ســازی تعــداد زیــادی از 

فیلترهــای مصرفــی نیــروگاه گردیــد .

نمونه هایی از تجهییزات
ساخت داخل



بخش نیرو
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ـــی  ـــت کارآی ـــرات و تس ـــدازی، تعمی ـــداری،راه ان ـــرداری و نگه ـــره ب به
نیـــروگاه هـــای ســـیکل ســـاده و ترکیبـــی، تولیـــد همزمـــان بـــرق 
ــی از  ــه هایـ ــده،  نمونـ ــد پراکنـ ــیدی و تولیـ ــادی، خورشـ و آب، بـ

ــد. ــی باشـ ــرق مـ ــت بـ ــرکت در صنعـ ــای شـ توانمندی هـ
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خدمات حوزه نیرو
بهره برداری 

واحدهای نیروگاهی 
با مولدهای انرژی 

متنوع 

راه اندازی 
واحدهای نیروگاهی 
با مولدهای انرژی 

متنوع
راه اندازی 
واحدهای

 تولید همزمان 
آب و برق

بهره بــــــرداری
 از واحدهــــــای تولید 
هـــمـــــــــزمــان 

آب و بـــــرق
تعمیرات   

و بازدید مسیر داغ
  واحدهای 
نیروگاهی 

تست کارایی
 واحدهای نیروگاهی

ارائه خدمات 
آموزشی
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نقشه پراکندگی 
پروژه های بهره برداری

بیش از

 240 
واحد سنکرون

ثبت رکورد

 38 
واحد سنکرون

در یکسال

بیش از

 200 
واحد تعمیرات

ثبت رکورد

 53 
واحد تعمیرات

در یکسال

بیش از

 130 
واحد تست کارایی

ثبت رکورد

 29 
واحد تست کارایی

در یکسال

سنندج

کهک

پرند

جنوب اصفهان

سمنگان

فردوسی

بهبهان

جهرم

رومیله

عسلویه

پره سر



راه انـــدازی واحدهای فشــرده ســازی گـــاز، بازیافت گوگـــــرد، تبرید بخش نفت و گاز
ــرداری وتســت  ــره ب ــداری، به ــار، نگه ــع بخ ــد و توزی ــان، تولی پروب
کارایــی پاالیشــگاه هــا نمونــه هایــی از توانمنــدی هــای شــرکت در 

صنعــت نفــت و گاز مــی باشــد.

2829
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خدمات حوزه نفت و گاز
خدمات 

 استارت-آپ 
و تست های 

عملکردی

خدمات 
بهره برداری

 خد مات 
پــیش راه اندازی، 

راه انــــــــدازی و 
مهندســــــــــی راه 

اندازی

پیاده سازی  
ICAPS بر پایه 
OPERCOM

خدمات نظارت
 بر اجرا و

 نگهداری تجهیزات

خدمات تعمیرات
 و نگهداری

ارائه خدمات 
آموزشی



3233

ــرداری از واحدهــای   برنامــه ریــزی و اجــرای کامــل عملیــات بهره ب
  پروسس و یوتیلیتی

ــت و  ــات نگهداش ــل عملی ــرای کام ــزی و اج ــه ری ــت، برنام  مدیری
  HSE در تمام واحدهای پروسس و یوتیلیتی و جانبی

ICT 
 انجام خدمات مستمر و موردی بازرسی فنی

 مدیریت و برنامه ریزی و اجرای عملیات پشتیبانی عمومی
 مدیریت یکپارچه خدمات پیمان

پاالیشگاه دهم – فاز 19

 مدیریت و راهبری و سرپرستی تخصص  ها و نیروی اجرایی
    برنامه  ریزی و کنترل و اجرای کارها

)CMMS( اجرای سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات  

 تأمین نیروی انسانی جهت مدیریت و اجرای نگهداری 
    و تعمیرات پاالیشگاه

 بهره برداری، نگهداری و تعمیرات

 راه اندازی و بهره برداری از پست های 1 و6 و خط 132 کیلوولت 

 راه اندازی و بهره برداری واحدهای یوتیلیتی 
 شبیه سازی و بهینه سازی فرآیندها 

 راه اندازی و بهره برداری به هنگام واحد بازیافت گوگرد 
 راه اندازی و بهره برداری از اولین پکیج  جامدسازی گوگرد 

  اصالح شده 
 راه اندازی و بهره برداری به هنگام از واحد فشرده سازی گاز

پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس

پاالیشگاه نفت تبریز

فاز 13 پارس جنوبی

پاالیشگاه هفتم فاز 17 و 18 پارس جنوبی

فاز 14 پارس جنوبی

برخی از دستاوردهای حوزه نفت و گاز



 شــرکت بهره بــرداری و تعمیراتی
مپنــا در یــک نگاه

تـــوسعه پایدار یـعـنـــی:
همـــاهنگی و ســـازگاری 
بــا مـحـیـــط زیـســـت.
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