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شــرکت مهندســی و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنا، شــرکتی 
ــی،  ــٔه طراح ــه در زمین ــد ک ــان و توانمن ــش بنی ــت دان اس
تأمیــن، ســاخت، نصــب و راه انــدازی، تأمیــن مالــی، ارائــه 
ــت  ــاوره و مدیری ــات مش ــروش، خدم ــس از ف ــات پ خدم
پــروژه  انــواع بویلرهــای بازیافــت حرارتــی/ تولیــد هم زمــان 
بــرق و حــرارت )CHP(، بویلرهــای واترتیــوب) پکیــج/ 
صنعتــی/ نیروگاهــی(، سیســتم های پیش تصفیــه، تصفیــه 
 RO ــه ــایی از جمل ــای غش ــا فناوری ه ــازی آب ب و شیرین س
EDI، و تجهیــزات جانبــی مرتبــط در بخش هــای نیــرو، 
نفــت و گاز، پتروشــیمی و ســایر صنایــع در بازارهــای داخلــی 
و خارجــی به صــورت EPC و EPCF فعالیــت می کنــد. ایــن 
ــه مســئولیت های اجتماعــی،  ــاد ب ــر اســاس اعتق شــرکت ب
ــوده و  ــان نم ــه ذینفع ــرای کلی ــی ب ــه ارزش آفرین ــدام ب اق
پاســخگویی اجتماعــی، پویایــی اقتصــادی و پایــداری 

ــت  ــود در جه ــای خ ــرلوحه فعالیت ه ــت محیطی را س زیس
توســعه پایــدار قــرار داده اســـت و در راســتای منافـــع ملــی 

برمـی دارد. گام 
در راســتای سیاســت های کشــور و اهــداف برنامه هــای 
ــت  ــای بازیاف ــاخت بویلره ــی و س ــٔه طراح ــعه درزمین توس
ــش  ــال دان ــرارداد انتق ــال 1382 ق ــی )HRSG( در س حرارت
فنــی بــا شــرکت DOOSAN کــره جنوبــی منعقــد شــد و بــا 
ــر بازیافــت  ــون بیــش از 160 دســتگاه بویل ــه آن تاکن ــکا ب ات
ــای گازی  ــت توربین ه ــب در پایین دس ــرای نص ــی ب حرارت
تحویــل و مــورد بهره بــرداری یــا در دســت اجــرا قــرار 
گرفتــه اســت. همچنیــن درحــوزه بویلرهــای صنعتــی 
 Macci شــرکت های  بــا  شــده  انجــام  همکاری هــای 
ــی،  ــاوری طراح ــه فن ــادا ب ــا و Thermodesign کان ایتالی
تولیــد، نصــب و راه انــدازی بویلرهــای صنعتــی دســت 

مقدمه
یافتــه و تاکنــون بیــش از 40 دســتگاه بویلــر تحویــل و مــورد 

ــت.  ــه اس ــتریان قرارگرفت ــرداری مش بهره ب
ــازار بــرق،  ــرآورده ســاختن نیازهــای جدیــد ب  بــه منظــور ب
ــال  ــت انتق ــراردادی را جه ــال 1395 ق ــرکت در س ــن ش ای
ــا  ــی ب ــت حرارت ــای بازیاف ــانس بویلره ــوژی و لیس تکنول
ظرفیــت بــاال جهــت نصــب در پاییــن دســت توربین هــای 
 CMI(  و باالتر با شـرکــت صـاحب نــام H ،F گـــاز کـــاس

ــرد. ــد ک ــک منعق John Cockerill( بلژی

مپنــا بویلــر از ســازمان هایی اســت کــه همــواره خــود را در 
ــه، مســئول دانســته  ــه جامع ــان، از جمل ــه ذینفع ــال کلی قب
ــدم   ــئولیت ق ــن مس ــت در راه ادای ای ــوده اس ــعی نم و س
ــی  ــئولیت اجتماع ــع مس ــام جام ــرکت نظ ــن ش ــردارد. ای ب
ــی  ــر بین الملل ــری از اســتانداردهای معتب ــا بهره گی خــود را ب

ــا رســالت پاســخگویی  ــر و ب و الگوگیــری از شــرکت های برت
اجتماعــی، پویایــی اقتصــادی و پایــداری زیســت محیطــی 
پایه گــذاری نمــوده اســت و در کنــار اهــداف تجــاری 
ــز  ــی را نی ــئولیت اجتماع ــات مس ــداف و اقدام ــالیانه، اه س
در قالــب نقشــه مســئولیت اجتماعــی تعریــف و مــد نظــر 
ــه،  ــاز جامع ــورد نی ــوالت م ــعه محص ــد. توس ــرار می ده ق
برنامه ریــزی و اجــرای اقدامــات داوطلبانــه و تدویــن و 
ــای  ــی از برنامه ه ــان بخش ــا ذینفع ــاط ب ــند ارتب ــرای س اج
ــوع  ــت مجم ــر اس ــایان ذک ــت. ش ــوده اس ــوزه ب ــن ح ای
ــی در  ــئولیت اجتماع ــه مس ــرکت در زمین ــای ش فعالیت ه
قالــب گــزارش پایــداری در دوره هــای ســه ســاله تدویــن و 
ــر  ــال حاض ــردد. در ح ــر می گ ــرکت منتش ــایت ش در وب س
گــزارش پایــداری ســال 1397 و 1400 جهــت مطالعــه همگان 

ــرار دارد. ــترس ق ــرکت در دس ــایت ش ــر روی وب س ب
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سیستم های مدیریتی
ــا در  ــزات مپن ــر و تجهی شــرکت مهندســی و ســاخت بویل
مســیر رشــد و بالندگــی خــود، همــواره بهرهگیــری از 
ــرار داده  ــر ق ــد نظ ــب را م ــی مناس ــتم های مدیریت سیس
ــن شــرکت  ــروی انســانی ای ــت و نی ــد مدیری اســت. تعه
ــه  ــه ب ــان و توج ــارات ذینفع ــا و انتظـ ــن نیازه ــه تامی ب
مفاهیــم پایــداری در ابعــاد اجتماعــــی، اقتصــادی و 
از سیســتم ها  بهره گیــری  نیــز  و  زیســت محیطــــی 
ــش  ــد بخ ــی، نویــ ــن علم ــی نوی ــای مدیریت و نظام ه
آینــده ای روشــن در کســب رضایــت و وفــاداری مشــتریان 
و توســعه فعالیت هــای شــرکت در بازارهــای داخلـــــی و 
خارجــــی اســت. در همیـــــن راســتا شــرکت طی سالیان 
 ISO 9001, گذشــته نســبت بــه اســتقرار اســتانداردهای
 ISO 14001, ISO 45001,ISO 27001, ISO 17025

و اخــذ گواهینامه هــای مربوطــه اقــدام نمــوده و بــا 
ــازمانی،  ــع س ــع مناب ــزی جام ــرد برنامهری ــری رویک بکارگی
سیســتم یکپارچــه SAP را در فرایندهــای زنجیــره تامیــن 
ــوده  ــزه نم ــود را مکانی ــی خ ــه عملیات ــازی و چرخ پیاده س
اســت. همچنیــن مپنابویلــر بــا جاری ســازی رویکردهــای 
مدیریــت اســتراتژیک بــر مبنــای مــدل BSC، مــدل تعالی 
ــی  ــبوردهای مدیریت ــتقرار داش ــی و اس ــازمانی، طراح س
ــوژی، مدیریــت  )BI(، توســعه نظام هــای مدیریــت تکنول
ــام  ــاس PMBOK و نظ ــروژه براس ــت پ ــش، مدیری دان
مســئولیت اجتماعــی بــر اســاس اســتاندارد GRI، موفــق 
ــی ســازمانی و  ــزه تعال ــه کســب تندیــس ســیمین جای ب
ــی شــده  ــره شــرکت های ســرآمد ایران ــن در زم ــرار گرفت ق

اســت. 

دستاوردهای شرکت

تنديس سيمين جايزه ملی تعالی سازمانی - سال 97
تنديس بلورين جايزه ملی تعالی سازمانی - سال 94

جزو 5 بویلرساز برتر دنیا مطابق گزارش نشریه بین المللی مک کوی
تنديس سيمين واحد صنعتی سبز

تنديس کارگاه ايمن برترکشور
تنديس جايزه ملي صنعت و معدن

تنديس سيمين سومين جايزه ملی پروژه برتر ايران )پروژه توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی(
اخذ عنوان شرکت دانش بنیان صنعتی از سال 93

لوح تقدير سومين جشنواره ملي بهره وری
 ISMS گواهينامه سيستم مديريت امنيت اطاعات

ISO 13485:2016 و ISO 14001:2015 ،ISO 9001:2015 ،ISO 45001:2018 گواهينامه استانداردهای
رتبه زرين سه ستاره درطرح رتبه بندی کارت های بازرگانی

ISO 17025 گواهينامه تایید صاحيت آزمايشگاه های آزمون و کالیبراسیون بر اساس استاندارد
گواهينامه صاحيت ايمنی پيمانکاران

و ...

ایــن شــرکت بــا حضــور در جوایــز، ارزیابی هــا، طرح هــای رتبه بنــدی و عضویــت در انجمن هــای علمــی- مدیریتــی، 
زمینه هــای تبــادل دانــش و بهرهگیــری از تجــارب ســایر شــرکت ها را فراهــم آورده و در مجمــوع موفــق بــه کســــب 

افتخــارات و گواهینامه هــای مختلفــی شــده کــه اهــم عناویــن آنهــا بــه شــرح ذیــل اســت: 

گواهینامه لیسانس و انتقال دانش فنی
CMI - MAPNA BOILER 

مشخصات محصول تحت لیسانس: 
بویلر بازیافت حرارتی افقی درام دار در پایین دست توربین های گاز ظرفیت باال شامل بویلرهای Class F، H، J و با توان باالتر

بویلــر بازیافــت حـــرارتی عمــودی درام دار و نیــز یکبارگـــذر در پایین دســت توربین های گاز با تـــوان بیــش از 25 مگاوات شــامل بویلرهای 
Class E, F، H، J و تــوان باالتــر 

بویلر بازیافت حرارتی خودایستا با قابلیت احتراق هوای تازه
تاریخ اخذ لیسانس: بهمن ماه 1395 

محدوده فعالیت: ایران بصورت انحصاری و سایر کشورها در چارچوب شرایط مندرج در قرارداد لیسانس
محدوده لیسانس: طراحی، مهندسی، ساخت، نصب، راه اندازی و خدمات پس ازفروش 

 مشخصات محصول تحت لیسانس: 
بویلر بازیافت حرارتی افقی درام دار در پائین دست توربین های گاز تا ظرفیت 270 مگاوات

 تاریخ اخذ لیسانس: 1382 
 محـــدوده فعالیت: ایران، آفریقا، خاورمیانه، هند، آمریکای جنوبی و کشورهای مشترک المنافع

محــدوده لیســانس: طراحــی، مهندســی، تامیــن تجهیــزات، ســاخت، نصــب، راه انــدازی و تعمیــرات بویلرهــای بازیافــت حرارتــی 
ــا ظرفیــت 270 مــگاوات HRSG افقــی کاس E ت

گواهینامه لیسانس و انتقال دانش فنی
DOOSAN - MAPNA BOILER 
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پکیج اکسیژن ساز کانتینری
پکیج آب شیرین کن BWRO کانتینری

پکیج WTP کانتینری

محصوالت پکیج

اجرا، نصب، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات نیروگاهی، صنایع نفت، گاز 
و پتروشیمی،آب و فاضاب، فوالد و سایر صنایع

MC خدمات مدیریت پروژه در قالب قرارداد
تعمیرات اساسی، بازتوانی و نوسازی بویلر و سایر محصوالت

خدمات آزمایشگاهی متالورژی و کالیبراسیون
ارتقاء و توسعه واحدهای تولید بخار

تامین مواد و تجهیزات/ لوازم یدکی )درحوزه محصوالت(
پشتیبانی از محصول درقالب قراردادهای خدماتی بلند مدت

 مشاوره، عارضه یابی عیوب و تعمیرات دوره ای و موردی بویلر 
ارائه آموزش های تخصصی در زمینه بویلر و تجهیزات جانبی

خدمات محصوالت تولید  و تصفیه آب
 BWRO و SWRO سیستم های آب شیرین کن غشایی

 EDI و  RO،به روش رزینی )WTP( سیستم های تولید آب دمین و تصفیه خانه
) De-Oiling( و روغن زدایی )CPP( سیستم های تصفیه آب کندانس ورودی به بویلر

DAF, UF سیستم های پیش تصفیه شامل فیلترهای بستردار و همچنین
سیستم های تصفیه و بازیابی فاضاب و پساب صنعتی 

تجهیزات ثابت
)De-aerator( هوازدا

 )Shell & Tube( انواع مبدل های حرارتی پوسته و لوله
مخازن تحت فشار 

محصوالت  تولید  بخار
انواع بويلر بازیافت حرارتی در صنایع مختلف

بويلرهای واتر تیوب ) پکیج/ صنعتی/نیروگاهی ( 
بويلر نيروگاه های بخاری

بویلر زباله سوز شهری
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طراحــی و توسعــــه 
محصول-  پژوهش و فناوری 

شــرکت مهندســی و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا بــا 
ــی  ــوزه طراح ــرد در ح ــه  ف ــر ب ــای منحص ــورداری از قابلیت ه برخ
ــتفاده از  ــا و اس ــای روز دنی ــرم افزاره ــری از ن ــی، بهره گی و مهندس
ــد و  ــه، فرآین ــه در بخش هــای طراحــی پای ــا تجرب متخصصیــن ب
تجهیــزات، فــن آوری آب/ شــیمی و مــواد، ســازه، بــرق، کنتــرل و 
ابزاردقیــق، مکانیــک و پایپینــگ بــه صــورت مجموعــه ای یکپارچــه 
ــن  ــرد تامی ــا رویک ــا ب ــی پروژه ه ــه طراح ــبت ب ــگ نس و هماهن

ــی ورزد. ــادرت م ــی مب ــای فن نیازمندی ه

ــن  ــول ای ــعه محص ــی و توس ــای طراح ــوری بخش ه ــش مح نق
شــرکت در بهبــود مشــخصات فنــی و ارتقــاء عملکــرد محصــوالت 
فعلــی و توســعه محصــوالت جدیــد بــا بهره گیــری از بازخوردهــای 
دریافتــی از مشــتریان و پروژه هــای اجــرا شــده و از طریــق تعریــف 
و اجــرای طرح هــای تحقیــق و توســعه، شناســایی و دســتیابی بــه 
ــد رو  ــه رون ــا موجــب شــده ک ــوژی روز دنی ــی و تکنول ــش فن دان
بــه رشــد ایــن شــرکت در تأمیــن نیازهــای مشــتری بــا حداکثــر 

انعطــاف تــداوم یابــد.

همچنیــن رعایــت معیارهــای ایمنــی و زیســت  محیطــی از 
مهم تریــن محورهــای مــورد توجــه در طراحــی پروژه هــا و 
محصــوالت بــه شــمار رفتــه و مشــتریان را از تعهــد ایــن شــرکت 

ــازد. ــن می س ــی ارزش مطمئ ــق دائم ــه خل ب

امکانــات  از  برخــورداری  بــا  فنــاوری  و  پژوهــش  امــور  در 
ــه منظــور  ــی ب ــت باالی ــر محاســباتی، قابلی ســخت افزاری کم نظی
انجــام فعالیت هــای تحقیقاتــی و طراحــی بــرای شبیه ســازی های 
پیچیــده و حــل دقیــق مســایل در زمینه هــای مختلــف از جملــه 
ــش فراهــم شــده اســت. ــل تن ــال حــرارت و تحلی ــراق، انتق احت
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ماشین آالت منحصر بفرد

ــتيل و  ــن اس ــاژی، کرب ــن آلي ــوع فی ــا ن ــگ ب ــتگاه  فینین ــداد 6 دس تع
جوشــــکاری بصــورت القايــی بــا قطرکارگيــر 25 تــا 168 ميلی متــر و طول 

3 تــا 23 متــر
دســتگاه نــورد ســنگين جهــت توليــد مخــازن تحــت فشــار تــا ضخامت 
180 ميليمتر و عــــــرض 4 متر در شـــــــرايط ســــرد و ضخامت 300 

ميلی متــر و عــرض 4 متــر  در شــرايط گــرم
دســــتگاه خمکاری لوله به روش القائـــی از 4 تا 32 اینج

تیــوب  خمــکاری  بــرای   Continuous Tube Bending ماشــین
ــر تیــوب 76 میلی متــر  ــر قط بویلرهــای بخــار بــا حداکث

ــای  ــای بویلره ــرای دیواره ه ــین Panel Welding & Bending ب ماش
بخــار بــا حداکثــر قطــر تیــوب 101 میلی متــر و طــول 20 متــر 
تعداد  سه دستگاه بورینگ سنگین به طول 12 متر و ارتفاع 4 متر

ــر طــول 6 و  ــاد کارگی ــار محــور  ابع ــرز CNC دارای چه ــک دســتگاه ف ی
ــر ــاع 1.2 مت ــرض 1.5 و ارتف ع

کاروسل به قطر 5 متر و ارتفاع 3 متر
دســتگاه فرمینــگ عدســی مخــازن تــا ضخامــت 32 میلی متــر و قطــر  

5 متــر بصــورت بیضــوی و تــا ضخامــت 60 میلی متــر گلبرگــی کــروی
کــوره عملیــات حرارتــی و پیــش گــرم بطــول 17 متــر و عــرض 5 متــر و 

ارتفــاع 6 متــر
اتــاق رادیوگرافــی ایزولــه بــا قابلیــت رادیوگرافــی کبالــت و ایریدیــوم بــه 

ابعــاد 7*17 متــر
سالن شات باست به طول 25 متر و عرض 8 متر و ارتفاع 8 متر

تجهیزات هیدروتست دارای حفاظ ایمنی تا فشار 500 بار

دفتر تهران: با فضای اداری 4.500 متر مربع زیربنای مفید
ــر  ــع 51.000 مت ــاحت 86.000 مترمرب ــه مس ــی ب ــرد: در زمین ــع هلج مجتم

ــار ــاتی و انب ــتادی، تاسیس ــدی، س ــیده تولی ــای سرپوش ــع فض مرب
 مجتمــع الهیــه: در زمینــی به مســاحت 216.000  متــر مربــع 27.000 مترمربع 

فضــای سرپوشــیده تولیدی، ســتادی، تاسیســاتی و انبار 

امکانات و تجهیزات
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ــدامات انجــام گرفتــه   اقــ
 در زمینــــــــــه HSE در 
طراحــی و ســاخت محصــول

ــه  ــا توج ــا ب ــزات مپن ــر و تجهي ــاخت بويل ــی و س ــرکت مهندس ش
در  خــود  اجتماعــی  مســئولیت های  و  اخالقــی  تعهــدات  بــه 
ــه  ــدون حادث ــه امــور ب ــال تمامــی ذينفعــان، رويکــرد انجــام کلي قب
و  آور ســالمت شــغلی  زیــان  عوامــل  مدیریــت مخاطــرات،  و 
ــن  ــر همي ــه ب ــرار داده ک ــر ق ــد نظ ــت محيطی را م ــای زيس جنبه ه
اســاس، جهــت تســهيل و اثبــات حرکــت در ايــن چارچــوب، اقــدام 

ــت. ــوده اس ــدد نم ــای متع ــن رويکرده ــه تدوي ب

HSE مشارکت در فرآيند مناقصه، ارزيابی اوليه و دوره ای پيمانکاران از منظر
ارزيابــی ريســک فرآیندهــا، مخاطــرات و جنبه هــای ســازمان و پیمانــکاران 

 HCMS مطابــق مــدل
ســاخت و بهره بــرداری ســالن راديوگرافــی صنعتــی مــورد تاییــد ســازمان انــرژی 

اتمــی
ساخت و بهره برداری از سالن شات باست در راستای حذف آلودگی

ــرای  ــی و اج ــق طراح ــرکت از طری ــتی ش ــاب بهداش ــه فاض ــاء تصفیه خان ارتق
ــاری فضــای  ــاز آبی ــن و آب مــورد نی ــن آب دمی ــه منظــور تامی سیســتم WTP ب

ــه ســبز  کارخان
بازرســی تخصصــی تجهیــزات و اخــذ گواهينامــه ســامت )جرثقيــل، آسانســور، 

ــا  و ... (  ــار، مگنت ه ــل ب ــاهین حم ــتم ارت، ش سیس
ــدی )Phased Array( و  ــه بع ــونيک س ــتگاه اولتراس ــری دس ــن و بکارگی تامی

ــکان ــد ام ــا ح ــی ت ــرات رادیوگراف ــش مخاط کاه
تهيه کتابچه Lifting Plan و روش اجرایی نصب تجهیزات نیروگاهی 

ــاس  ــر اس ــاره ب ــه فش ــای کاس F و س ــرداری هارپ ه ــزات بارب ــی تجهی بازبین
ــرداری آن ــوه بارب ــر نح تغیی

تدوین فرآیند هولگرام جهت فرهنگ سازی و بهبود شاخص های پرواکتیو
اخــذ پروانــه مســئول فیزیــک بهداشــت از ســازمان انــرژی اتمــی و کســب پروانــه 

رادیوگرافــی مجتمــع الهیــه

HSE  در عملیات اجرایی:

HSE  در طراحی:

ــا روش  ــراء ب ــد اج ــوط و فرآين ــک خط ــی ريس ــه و ارزياب مطالع
HAZOP Study

بررســی و بازنگــری نقشــه های جانمائــی و مدل هــای ســه بعــدی 
HSE طبــق الزامــات  Plant

ــتای  ــا در راس ــان آن ه ــش راندم ــت افزای ــعل ها جه ــاء مش ارتق
زیســت محیطی تعهــدات 

ــن و  ــاس قوانی ــر اس ــرق ب ــی ب ــتم ایمن ــرای سیس ــی و اج طراح
مقــررات کشــوری و بین المللــی

تغییــر جانمائــی مخــازن De-aerator  جهــت کاهــش آســیب بــه 
)LCA( هارپ هــا در راســتای افزایــش راندمــان و عمــر محصــول

ــی  ــت صرفه جوی ــت Blow Down درجه ــرای بازیاف ــی و اج طراح
مصــرف آب
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امور کيفيت محصول

آزمون های غیر مخرب

کمیت ابعادی
کمیت فشار
کمیت دما

کمیت الکتریکی

آزمایشگاه کالیبراسیون

کشش، Wedge و بارگواه انواع نمونه ها تا نيروی 60 تن
Break Test, Nick Break و Fracture Test بر روی نمونه های جوش مطابق با استانداردهای بين المللی 

Flattening،                      و                         بر روی نمونه های لوله و تيوب
خمش

ضربه تا انرژی 300 ژول
سختی سنجی ماکرو )راکولC ،B، برینل و ویکرز(، سوپرفیشیال، میکرو )ویکرز و نوپ( و پرتابل

تعییـن ترکیب شیمیایی به روش های کوانتومتــری ثابت و XRF پرتابل
ماکروگرافی و متالوگرافی

)دارای تاییدیه استاندارد ISO 17025 از مرکز تایید صالحیت ایران(آزمون های مخرب 

)Phased Array & TOFD( آلتراسونيک پيشرفته
)Ultrasonic Examination( آلتراسونيک

)Radiographic Examination( راديوگرافی و تفسير فيلم های راديوگرافی
) Magnetic Particle Examination( ذرات مغناطيسی

)Penetrant Examination( مايعات نافذ
)Visual Examination( بازرسی چشمی

Flare Test  Flange Test
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پراکندگی جغرافیایی 
پروژه ها در خاورمیانه
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