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پیشـرو در صنعـت بـرق، پرفـروغ در صنایـع نفـت و گاز و حمـل و نقل ریلى



گروه مپنا در یک نگاه 
   بیش از 49,600 مگاوات 

جمع پروژه هاي اجرا شده و در دست اجرا
در بخش هاى برق و نفت  و گاز 

  بیش از 30 میلیارد یورو 
ارزش  قراردادهاي منعقده 

 
  20,000 نفر

اشتغال مستقیم در شرکت ها وکارگاه ها

  20 موافقتنامه 
انتقال دانش فنی و لیسانس

با شرکت هاي معتبر بین المللی 

  40 شرکت تابعه و وابسته 
در یک گروه صنعتی 

  60,770 میلیارد ریال 
گردش مالی در سال 1393

  رتبه 3 
در میان سازندگان تجهیزات در خاورمیانه 

در سال 1389

  رتبه 1 
در گروه "شرکت هاى پیمانکارى" بر اساس 

ارزیابى مرکز رتبه بندى شرکت هاى برتر کشور

  145 نوع محصول و خدمت
95 نوع محصول، 50 نوع خدمت 

گروه مپنا     
گروه مپنا مجموعه اي است صنعتى مشتمل بر گروه مپنا به عنوان شرکت مادر، به همراه شرکت هاى متعدد تخصصى 
تابعه و وابسته آن که در زمینه مهندسى، احداث و توسعه نیروگاه هاي حرارتى، نیروگاه هاى انرژى تجدید پذیر، تأسیسات 
تولید همزمان برق و حرارت، تأسیسات تولید همزمان برق و شیرین سازى آب، مهندسى، اجرا و توسعه پروژه هاي نفت 
و گاز در خشکى و دریا و مهندسى و احداث پروژه هاي حمل و نقل ریلی و ارائه خدمات بهره برداري، تعمیر و نگهدارى 

مربوطه و نیز تأمین مالی پروژه هاى یاد شده در چارچوب انواع روش هاي قراردادي و سرمایه گذاري فعالیت می کند.

گروه مپنا سازنده طیف گسترده اى از محصوالت پیشرفته صنعتى از جمله توربین هاى گاز و بخار، تجهیزات جانبی 
توربین، پره توربین، توربین بادى، بویلرهاى متعارف و بازیاب حرارت، ژنراتورهاى حرارتى و آبى، سامانه هاى حفاظت 
و کنترل، لکوموتیوهاى مسافرى و بارى و توربوکمپرسور و ارائه کننده آرایه وسیعى از خدمات تعمیر و نگهدارى در 
کالس جهانى است که عالوه بر موفقیت در کسب سهم مشارکت پنجاه درصدى در توسعه ظرفیت نیروگاهى کشور 
و مشارکت مؤثر در توسعه پروژه هاى نفت و گاز و حمل و نقل ریلى، توانسته است با تکیه بر کیفیت و قیمت رقابتى 

محصوالت و خدمات خود در بازارهاى خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیاى جنوب شرقى حضور یابد.

گروه مپنا، از آغاز تأسیس در سال 1372 تا به امروز اجراي موفق بیش از 100 پروژه بزرگ به ارزش بیش از 30 میلیارد 
یورو را در کارنامه خود ثبت کرده است.

مراحل توسعه مپنا 

مرحله اول
- طراحی و مهندسی و تامین تجهیزات اصلی نیروگاهی از خارج کشور

- عملیات اجرایی و تامین تجهیزات جانبی از داخل کشور

مرحله دوم
- طراحی، مهندسی و اجرا و سـاخـت تجهیزات غیر اصلی در داخل کشور

- تأمین تجهیزات اصلی از خارج کشور

مرحله سوم
-  ساخت تجهیزات اصلی

-  انجام کلیه فعالیت هاي طراحی،  مهندسی و اجـراى طرح هاى نیروگاهی در داخل کشور

مرحله چهارم
-  سرمایه گذاري مستقیم در احداث نیروگاه، حضور در پروژه هاي صنعتی و یوتیلیتى

-  ارائه خدمات پس از فروش و نگهداري و بهره برداري

مرحله پنجم
- ورود به عرصه نفت و گاز، ساخت تجهیزات و اجراى پروژه

- ورود به عرصه حمل و نقل ریلى، ساخت لکوموتیو و اجراى پروژه
- ورود به بازارهاى بین المللى

مرحله ششم
- تمرکز بر تحقیق و توسعه و طراحى مـحصـول

- توسعه محصوالت فعلى متناسب با نیاز مشتریان

نمودار سازمانى
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مدیریت حسابرسى داخلى

مدیریت ارتباطات و بازار

مدیریت دفتر هیأت مدیره و مدیر عامل

مدیریت مطالعات اقتصادى

مدیریت امور حقوقى

مدیریت امور مدیران

معاونت برنامه ریزى و کنترل راهبردى



بـرق

گروه مپنا بالغ بر نیمى از ظرفیت شبکه تولید برق کشور را مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرا کرده و یا در دست اجرا 
دارد. از آن میان، به عنوان پیمانکار اجرایی و تأمین کننده تجهیزات اصلی، در ایجاد نزدیک به 49600 مگاوات ظرفیت 
تولید برق در داخل و خارج کشور مشارکت داشته و دارد که35500 مگاوات آن به بهره بردارى رسیده و 14100 مگاوات آن در 
دست احداث بوده یا در مراحل آغاز پروژه قرار دارد. گروه مپنا، با تکیه بر کیفیت و قیمت رقابتى محصوالت و خدمات 
خود، مهندسى و تأمین تجهیزات و  احداث نزدیک به 5000 مگاوات از این ظرفیت نیروگاهى را در سایر کشورها در 

کارنامه خود ثبت کرده است.

به دلیل شرایط خاص اقلیمى کشور و نیاز اساسى به تأمین آب شیرین به ویژه در مناطق مرکزى و جنوب کشور، گروه 
مپنا توسعه راه حل هاى تولید همزمان برق و نمک زدایى آب دریا و تولید آب شیرین در مناطق کم آب جنوب را در 
اولویت قرار داده است. تبدیل نیروگاه هاى گازى به سیکل ترکیبى، توسعه راه حل هاى تولید پراکنده و تولید همزمان 
برق و حرارت از دیگر اولویت هاى گروه مپنا در توسعه ظرفیت هاى نیروگاهى است که با هدف افزایش راندمان، به 

حداقل رساندن اتالف انرژى و کاهش آالیندگى محیط زیست دنبال مى شود.

همچنین با هدف توسعه ظرفیت بهره بردارى از منابع انرژى پاك، افزایش سهم تولید برق از منابع انرژى تجدیدپذیر 
و فراهم کردن بستر توسعه پایدار در حوزه انرژى، تولید تجهیزات، احداث، توسعه و بهره بردارى از نیروگاه هاى بادى 

نیز در سبد محصوالت و خدمات گروه مپنا قرار دارد.

مهندسى، تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات تولید همزمان آب و برق قشم با ظرفیت تولید 50 مگاوات برق و 18 
میلیون لیتر آب شیرین در روز و همچنین مهندسى، تأمین تجهیزات و احداث اولین مزرعه توربین هاي بادى 2/5مگاواتی 
کشور در منطقه تاکستان استان قزوین از جمله پروژه هایى هستند که با هدف تحقق رویکردها و اولویت هاى اتخاذ 

شده گروه مپنا در حوزه تبدیل انرژى اجرا شده اند.

حوزه هاى فعالیت
   مهندسى، تأمین تجهیزات و اجراي طرح هاي نیروگاهی گازى، بخاري و سیکل ترکیبی 

   مهندسى، تأمین تجهیزات و اجراي پروژه هاى یوتیلیتى و طرح هاي نیروگاهی ویژه تأسیسات صنعتی
   مهندسى، تأمین تجهیزات و اجراي طرح هاي نیروگاهی انرژي هاي تجدید پذیر 

   مهندسى، تأمین تجهیزات و اجراي طرح هاي نیروگاهی تولید پراکنده، تولید همزمان برق و حرارت و تولید همزمان 
برق و شیرین سازى آب

   طراحى و مهندسى شبکه انتقال نیرو و مراکز کنترل دیسپاچینگ
   انجام مطالعات امکان سنجى و ارائه خدمات مشاوره مهندسی در زمینه طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی

رتبه یک 
پیمانکارى عمومى 

براى اجراى 
طرح هاى بزرگ 

صنعتى
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موقعیت ممتاز ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر نفت و گاز جهان و تکیه اقتصاد ایران بر درآمدهاي حاصل از فروش 
نفت و گاز  از یک طرف و فراهم بودن عوامل استراتژیک براى حضور شرکت هاى پیمانکارى بزرگ بومى متناسب با نیاز 
بازار نفت و گاز کشور، دلیل عمده توسعه فعالیت هاى مپنا در این صنعت راهبردى است. تجربه اجراي موفقیت  آمیز 
پروژه هاي بزرگ صنعتی در حوزه انرژي و نفت و گاز، توان مهندسى و ساخت تجهیزات با فناورى باال و بهره مندى از 

نظام هاى پیشرفته مدیریتى، را باید از جمله پشتوانه هاى حضور موفق گروه مپنا در این عرصه برشمرد.

حضور در کنسرسیوم اجراى پروژه هاى توسعه فازهاى 13 و 14 پارس جنوبى، انتقال فناورى و ساخت تجهیزات اندازه 
گیرى جریان براى وزارت نفت، حضور در عرصه اکتشاف و حفارى با تأمین دکل هاى خشکى و اتمام اولین پروژه حفارى 
چاه اکتشافى سپهر واقع در منطقه جفیر و انجام عملیات حفارى در میادین نفتى تحت پوشش شرکت ملى مناطق نفت خیز 
جنوب، انتقال فناورى و تولید 100 دستگاه توربوکمپرسور براى خطوط لوله سراسرى 4 و 8 انتقال گاز کشور، اجراى پروژه 
طراحى و ساخت ایستگاه تقویت فشار گاز واحد 106 فاز 19 پارس جنوبى با شرکت پترو پارس و تأمین توربوکمپرسورهاي 

اصلی فازهاي 13 و 24-22 پارس جنوبى از جمله فعالیت هاى انجام شده و در دست انجام در این حوزه است.

حوزه هاى فعالیت
  توسعه میادین نفت و گاز در خشکی و دریا

  مهندسى، تأمین تجهیزات و حفارى در خشکی و دریا
  واحدهاي فرایندي میان دستی و پایین دستی 

  واحدهاي یوتیلیتی و آفسایت
  خطوط لوله و ایستگاه هاي تقویت فشار

  تانک ها و مخازن تحت فشار
  ساخت تجهیزات راهبردى صنعت نفت و گاز

نفت وگاز

نماد عزم و 
جدیـت در 
صنعت نفت و 
گـاز کشور
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اهمیت توسعه صنعت زیربنایى حمل و نقل ریلی همگام با توسعه اقتصادى کشور، گروه مپنا را بر آن داشت تا در اواسط 
دهه 80 خورشیدى، به پشتوانه تجارب و موفقیت هاى خود در زمینه هاى دستیابى به دانش هاى فنى و فناورى هاى 
مورد نیاز، مدیریت پروژه و اجراى پروژه هاى عظیم در صنعت برق، نقشى مؤثر در توسعه صنعت ریلى کشور بر عهده 
گیرد. با چنین رویکردى، قرارداد انتقال فناورى، ساخت و تأمین 150 دستگاه لکوموتیو پیشرفته دیزل-الکتریک با 
نام «ایران سفیر» براى راه آهن جمهورى اسالمى ایران منعقد شد. لکوموتیوهاى تولیدى این قرارداد، که اکنون در 
خطوط راه آهن کشور در حال بهره بردارى هستند، نقش مهمى در ارتقاء کّمى و کیفى ظرفیت هاى جابجایى ناوگان 

ریلى کشور ایفا مى نمایند.

با هدف توسعه زنجیره تأمین تجهیزات کلیدى مورد نیاز در ساخت این لکوموتیوها، فرآیند انتقال فناورى و کسب 
دانش فنى ساخت و تولید سامانه ترمز لکوموتیوهاى ایران سفیر نیز انجام شده و این سامانه مهم اکنون در کارخانجات 
گروه در حال تولید است. در آینده نزدیک نیز انواع سامانه  هاى ترمز، تهویه مطبوع، درب و پانت.گراف و رانش نیز به 
سبد محصوالت گروه افزوده خواهد شد. گروه مپنا مجرى پروژه هاي حمل و نقل ریلی شهري از جمله مترو، مونوریل 
و تراموا و برقی کردن خطوط راه آهن به روش مهندسى، تأمین تجهیزات و اجرا است و براى ارائه خدمات تعمیر و 

نگهداري خودروهاى ریلى امکانات وسیعى را فراهم کرده است.

حوزه هاى فعالیت
   مهندسی و ساخت انواع لکوموتیوهاي دیزل الکتریک مسافري و باري خطوط اصلی

   مهندسی و ساخت لکوموتیو هاي دیزل هیدرولیک مانوري و تونلی
    ساخت تجهیزات اصلی لکوموتیو و خودروهاي ریلی از جمله سامانه هاى ترمز، تهویه مطبوع، درب و رانش

    اجراي پروژه هاي مترو، مونوریل، تراموا و برقی کردن خطوط راه آهن به روش مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرا
    مهندسی، تأمین، نصب و راه اندازي تجهیزات الکترومکانیکال خطوط مترو، مونوریل، تراموا و خطوط ریلى سبک

    تعمیر، نگهداري و بازسازي انواع لکوموتیو و خودرو ریلی

حمل و نقل ریلی 

تبلور عزم ملی 
براي تحـول 

صنعت حمل و 
نقل ریلی کشور
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گروه مپنا با احداث مجتمع هاي صنعتی و کارخانه هاي متعدد و انتقال فناورى و کسب دانش فنى ساخت از 
شرکت هاي تراز اول بین المللى، اقدام به ساخت و تولید تجهیزات اصلی نیروگاهی کرده و به نخستین و تنها سازنده 
این تجهیزات در خاورمیانه و غرب آسیا تبدیل شده است. مجموعه این اقدامات با هدف افزایش توان ساخت داخل 
تجهیزات اصلى، تکمیل زنجیره تأمین و بهره برداري از مزیت هاي نسبی و متنوع آن به انجام رسیده است. این 
تجهیزات شامل توربین هاي گازى و بخارى، تجهیزات جانبی توربین، پره توربین، توربین بادى، ژنراتورهاي حرارتی 

و آبی، بویلرهاي متعارف و بازیاب حرارت و سامانه هاي حفاظت و کنترل است.

گروه مپنا با بهره گیرى از توانمندى هاى خود در انتقال فناورى و کسب دانش فنى ساخت و تولید تجیهزات با 
فناورى باال، تولیدات خود را با موفقیت به تجهیزات کلیدى صنعت نفت، گاز و پتروشیمى نظیر توربوکمپرسور 

توسعه داده است.

آمار تولید برخی تجهیزات اصلى طى سال هاى اخیر
V94.2 (v3) 71 توربین گازى 157 مگاوات  
V94.2 (v5) 84 توربین گازى 162 مگاوات  

E-type 46 توربین بخار 160 مگاوات  
MAP2+ 8 توربین گازى 166 مگاوات  
MAP2A 4 توربین گازى 166 مگاوات  

  44 توربوکمپرسور صنعتى (درایو) خطوط انتقال گاز
  27 توربوکمپرسور صنعتى (درایو) پاالیشگاهى

  2 توربو ژنراتور 25 مگاوات
  بیش از 125 هزار عدد انواع پره هاى داغ ثابت و متحرك توربین هاى گازى نیروگاهى و صنعتى

  76 بویلر بازیاب حرارت با ظرفیت بخار 300-200 تن بر ساعت
  36 بویلر کمکى با ظرفیت بخار 160-80 تن بر ساعت

  208 ژنراتور 160-100 مگاوات براى نیروگاه هاى گازى و سیکل ترکیبى و 203 باس داکت حرارتى
  31 ژنراتور 250-133 مگاوات برق آبى و 29 باس داکت برق  آبى

  141 تابلوى حفاظت، 133 تابلوى تحریک و 131 تابلوى کنترل واحدهاى گازى نیروگاه
  40 تابلوى حفاظت، 39 تابلوى تحریک و 30 تابلوى کنترل واحدهاى بخارى نیروگاه

  30 سامانه کنترل و الکتریک توربوکمپرسور (درایو) صنعتى
  4  ژنراتور صنعتى

  1 توربین باد

تـولید

اولین و تنها 
سازنده تجهیزات 
اصلی نیروگاهى 
در خاورمیانه و 
غرب آسیا
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سرمایه گذاري

نخستین و بزرگترین 
ذار  سـرمایه ـگ

خصوصى کشور 
در توسعه نیروگاه ها

گروه مپنا به واسطه دسترسی گسترده به بازارهاي سرمایه داخلی و خارجی، قابلیت سرمایه گذاري مستقیم به 
صورت منفرد و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در پروژه هاي نیروگاهی و دیگر طرح هاى صنعتى در 
زمینه هاى نفت و گاز و حمل و نقل ریلى به روش هاي ساخت، بهره برداري و واگذاري و ساخت، تملیک و بهره برداري 

فراهم آورده است.

گروه مپنا اولین و بزرگترین سرمایه گذار در احداث و توسعه نیروگاه هاي خصوصی کشور است و سرمایه گذاري در 
پروژه هاي نیروگاهی با ظرفیت نزدیک به 8000 مگاوات و با ارزش بیش از 2/5 میلیارد یورو را به ثمر رسانده و بیش 
از 1300 مگاوات ظرفیت نیروگاهى را در دست احداث و توسعه دارد. در اختیار داشتن این ظرفیت، گروه مپنا را به 

یکى از بازیگران اصلى در بازار برق ایران و بورس انرژى کشور تبدیل کرده است.

گروه مپنا  احداث، راه اندازي و بهره برداري از اولین نیروگاه خصوصی کشور (نیروگاه جنوب اصفهان) را به فهرست 
دستاوردهاي خود افزوده است. نیروگاه هاي توس (فردوسی)، عسلویه، علی آباد، فارس، پره سر و گناوه به همین روش 
راه اندازي شده و به شبکه برق کشور پیوسته و پروژه هاي متعدد داخلی و خارجی در مرحله مطالعه، مذاکره و یا مبادله 

تفاهم نامه است.

طرح هاى اجرا شده و در دست احداث یا توسعه
ظرفیت  سرمایه گذارىنوعمکاننام پروژهردیف

(مگاوات x تعداد)
 ظرفیت کل
درصد مشارکت     وضعیت (مگاوات)

مپنا
80 ٪بهره بردارىBOT2 × 169   +  4 × 159974گازىاصفهان - مبارکهجنوب اصفهان1

100 ٪بهره بردارىBOO6 × 159954گازىخراسان رضوى - مشهدتوس 2

BOO3 × 157   +  2 × 166گازىبوشهر - عسلویهعسلویه3
 +  1×170

100 ٪بهره بردارى973

40 ٪بهره بردارىBOO6 × 162972گازىگلستان - على آباد على آباد4

100 ٪بهره بردارىBOT6 × 162972گازىفارس - شیرازفارس5

100 ٪بهره بردارىBOT2 × 160   +  4 × 162968سیکل ترکیبىگیالن - رضوان شهرپره سر6

100 ٪بهره بردارىBOO1 × 160 + 2 × 162484سیکل ترکیبىبوشهر - گناوهگناوه7

100 ٪بهره بردارى157942 × 6---گازىتهران - ساوهپرند8

100 ٪بهره بردارى159956 × 4   + 160 × 2---سیکل ترکیبىکردستان - سنندجسنندج9

100 ٪احداثBOO1 × 160 + 2 × 166492سیکل ترکیبىخوزستان - بهبهانبهبهان10

100 ٪بهره بردارىBOO8 × 2/520بادىقزوین -  تاکستانکهک11

تولید همزمان هرمزگان - قشمآب و برق قشم12
BOOبرق و آب

 2 × 25
100 ٪بهره بردارى50 18 میلیون لیتر آب در روز

100 ٪احداثBOO1 × 160 + 2 × 166 492سیکل ترکیبىخوزستان - اهوازغرب کارون13
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گروه مپنا با هدف تأمین خدمات مورد نیاز نیروگاه ها، کمک به پایدارى شبکه تولید برق کشور و در پاسخ به 
تقاضاهاي روز افزون صنایع گوناگون در بازارهاى بین المللى، فعالیت هاي خود را براى ارائه خدمات گسترده بهره 
برداري و تعمیر و نگهداري توسعه داده و آرایه وسیع و متنوعی از خدمات را براى ارائه به صنایع نیروگاهى، نفت، 
گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته فراهم کرده است.کاهش هزینه هاى نگهدارى، افزایش قابلیت دسترسى و اعتماد، 

افزایش طول عمر مفید، افزایش راندمان و کاهش آالیندگى تجهیزات از جمله مزایاى این خدمات است.

بکارگیري متخصصین کار آزموده و بهره مندى از دانش فنى ساخت و تولید تجهیزات، گروه مپنا را در موقعیتى قابل 
رقابت در سطح بین المللى قرار داده است. محصوالت تحت پوشش خدمات این شرکت شامل توربین هاى گاز و بخار 
نیروگاهى، توربین و کمپرسور نیروگاهى، ژنراتورهاى حرارتى و آبى، بویلرهاى نیروگاه هاى حرارتى و سیکل ترکیبى، بویلر 

کمکى / صنعتى، تجهیزات فرآیندى تولید آب، بخار و گاز، سیستم هاى کنترل و ابزار دقیق و تجهیزات جانبى است.

محورهاى خدمات
  مشاوره فنی و مهندسی

  تعمیر و نگهدارى 
  بهره بردارى

  ارائه خدمت در قالب قرارداد بلند مدت تأمین قطعات یدکی و خدمات
  افزایش طول عمر توربین

  تأمین تجهیزات و قطعات یدکی
   بازسازى و نوسازى قطعات، تجیهزات و واحد هاى نیروگاهى

  بهینه سازى و ارتقاى تجهیزات
  نصب، نظارت و راه اندازى تجهیزات

  تأمین و آموزش کارشناسان فنی مجرب به تناسب نیاز مشتري
  تشکیل بانک اطالعات تجهیزات و قطعات یدکی

  ایجاد سامانه ذخیره سازي یکپارچه قطعات یدکی کلیدي

بهره برداري
و  نگهدارى

ارائه خدمت 
براى پایدارى 
شبکه تولید 
برق کشور
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فناوري هاى پیشرفته و دانش فنی کسب شده و توسعه یافته توسط گروه مپنا در حوزه هاي مختلف فعالیت هاى صنعتی 
از جمله دستاوردهاي ملی است.

امضا و اجراي موفقیت آمیز بیش از بیست قرارداد لیسانس، انتقال دانش فنی و توافقنامه هاي همکاري براى طراحی و 
مهندسی پروژه هاي نیروگاهی، ساخت تجهیزات اصلى نیروگاهى از جمله توربین هاي گازي، بخاري و بادي، پره توربین 
گازي، ژنراتورهاي نیروگاهی، سامانه هاي کنترل توربین هاي گازي و بخاري، سامانه هاي حفاظت و الکتریک ژنراتور 
و سامانه هاي کنترل نیروگاه، بویلرهاي بازیاب حرارت، لکوموتیو و توربوکمپرسور، گروه مپنا را به یک گروه صنعتى 

تراز اول تبدیل کرده است.

این مهم طی دو دهه همکارى با معتبرترین شرکت هاي بین المللی نظیر زیمنس1 و فورلندر آلمان، آنسالدو2 ایتالیا، 
اى.بى.بى3 سوییس، دون کستر4 انگلستان، دوسان5 کره جنوبی، ژمون الکتریک6 و فِوله ترانسپورت7 فرانسه و زوریا8 و 

سومى فرونزه9 اوکراین به انجام رسیده است.

گروه مپنا با هدف بهبود و توسعه محصوالت و خدمات با عقد موافقتنامه هاى همکاري با شرکت هاي بین المللی صاحب 
فناورى و همچنین با گسترش همکارى با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتى داخلى و بین المللى و استقرار نظام هاى مدیریت 

دانش و مدیریت فناورى، فعالیت هاى تحقیق و توسعه گسترده اى را ساماندهى کرده است.

   شش قرارداد لیسانس و انتقال دانش فنی ساخت توربین هاي گازي، بخاري و بادي و احداث خطوط تولید آنها
   دو قرارداد لیسانس و انتقال دانش فنی ساخت پره توربین گازي

   دو قرارداد لیسانس و انتقال دانش فنی ساخت ژنراتورهاي نیروگاهی
   پنج قرارداد لیسانس و انتقال دانش فنی ساخت سامانه هاي کنترل توربین هاي گازي و بخاري، سامانه هاي حفاظت 

و الکتریک ژنراتور و سامانه هاي کنترل نیروگاه
   قرارداد لیسانس و انتقال دانش فنی ساخت بویلرهاي بازیاب حرارت

   قرارداد انتقال دانش فنی طراحی و مهندسی نیروگاه
   قرارداد لیسانس و انتقال دانش فنی ساخت لکوموتیو

   قرارداد لیسانس و انتقال دانش فنی ساخت ترمز لکوموتیو
   قرارداد لیسانس و انتقال دانش فنی ساخت کمپرسور خطوط انتقال گاز

1- Siemens                                                                                                               4- Doncasters                                                                                                               7- Faiveley Transport  
2- Ansaldo                                                                                                                5- Doosan                                                                                                                        8- Zorya
3- A.B.B.                                                                                                                       6- JEUMONT Electric                                                                                            9- Sumy Frunze

بزرگترین دارنده 
دانش فنى 

صنعت برق در 
خـاورمیـانه 
و غرب آسیا

دانش فنی 
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حفظ پویایی سازمان متناسب با راهبردهاى اتخاذ شده در قبال تحوالت محیط کسب و کار، از جمله مهمترین دالیل 
اجراي پروژه هاى بازنگرى ساختار سازمانی و مهندسى مجدد فرایندهاى کسب و کار در گروه مپنا است. در آخرین 
فرایند تجدید ساختار، حوزه هایی نو به فعالیت ها افزوده شد و روابط سازمانی و تعامالت درونى مورد بازنگرى قرار گرفت. 
از جمله ره آوردهاي تغییرات یاد شده مى توان به توسعه سازمان با هدف گسترش فعالیت هاى تحقیق و توسعه، بهبود 
و توسعه محصوالت و خدمات و نیز تمرکز بر بهره بردارى از انرژي هاي تجدید پذیر، تولید پراکنده و بازیافت انرژي هاي 

تلف شده در راستاى عمل به مسئولیت هاى اجتماعى اشاره کرد.

توجه ویژه گروه مپنا به دانش و تخصص کارکنان و کمک به ارتقاء ظرفیت هاي انسانی ایشان به عنوان سرمایه ها 
و اهرم هاي محورى رشد سازمان، موجب شده است تا مورد اقبال نخبگان قرار گرفته و نیروهاى بسیار مجرب در 
تخصص  هاى متنوع فنی مهندسی، مدیریت، مالی و اقتصادي را گرد آورد. ماندگاري کارکنان و همزمان رشد کمی و کیفی 
تخصص و مهارت ایشان، حاکى از وفاداري و تعهد متقابل براى پیشبرد فعالیت ها در مسیر تحقق اهداف سازمان است.

کسب باالترین نشان تعالی منابع انسانی اعطا شده در کشور توسط گروه مپنا در سال 1389، دستاورد اتخاذ چنین 
رویکردهایى است.

تحول سازمانی و 
پویایی نیروي انسانی 

دارنـده
تندیس بلورین 
جـایزه مـلی 
بهـره وري و 
تعالی سازمانی

% 4/3
دکترى

 % 42
فوق لیسانس

 % 4/8
فوق دیپلم و دیپلم

 % 48/9
لیسانس

سطح تحصیالت کارکنان گروه مپنا (شرکت مادر)
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 ISO 10015، ISO 9001، گروه مپنا با طراحى و استقرار نظام هاى مدیریت بر مبناى اسـتانداردهاى بین المللى از جمله
ISO 14031، ISO 14001، OHSAS 18001، ISO 29001، ISO 27001 و استاندارد نظام مدیریت بهداشت، ایمنى و 

محیط زیست، پایبندي به اصول مدیریت کیفیت را مبناى فعالیت خود قرار داده است. در این راستا تدوین و اجراي 
کلیه دستورالعمل ها و رویه هاي مربوط به تضمین کیفیت، مهندسی و اجراى پروژه ها، کنترل و بهبود مستمر 
کیفیت محصوالت و خدمات، برنامه هاى حفظ بهداشت، ایمنی و محیط زیست و بازبینی و بهبود فرآیندهاى کارى 
و استانداردهاى فنى براى ارتقاء کارایی و اثر بخشی فعالیت ها با دقت به انجام مى رسند. طراحى، استقرار، حفظ 
و بهبود مداوم نظام هاى یکپارچه مدیریت پروژه که طی آن کلیه الزامات استاندارد به اجرا در می آیند، منجر به 

موفقیت گروه مپنا در مدیریت کارآمد پروژه هاى بزرگ صنعتى شده است.

استقرار نظام هاي مدیریت کیفیت کارآمد در واحدهاي طراحى و مهندسى، ساخت و تولید، کارخانه ها و کارگاه ها از 
وقوع حوادث کاري و ایجاد نقص در محصوالت جلوگیري کرده و کیفیت محصوالت و خدمات را به سطحى قابل رقابت 
در سطح بین المللى رسانده است. اخذ تندیس بلورین جایزه ملی بهره وري و تعالی سازمانی بر اساس مدل تعالى کسب 
و کار بنیاد مدیریت کیفیت اروپا توسط گروه مپنا طى سال هاي 1390،1389و 1393 دستاورد تالش هاى انجام شده 

در این راستا است.

نظام هاي 
مدیریت

کیفیت
 محصوالت و 

خـدمـات و  
اهتمام به حفظ 
محیط زیست، 
نشانه تعهد به 

جامعه  است 
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شرکت هاي تابعه و وابسته 
  شرکت مپنا بین الملل

  شرکت مپنا یوروپ
مأموریت این شرکت به عنوان یکی از شرکت هاي تابعه شرکت مپنا بین الملل، 
بازاریابی و اجراي پروژه ها از طریق تأمین ماشین آالت، قطعات، مواد اولیه، 
خدمات و منابع مالی مورد نیاز و نیز ایفاي نقش عاملیت خرید از جانب 
گروه مپنا است. ایجاد هماهنگی میان شرکت هاي گروه و تأمین کنندگان 
تجهیزات به منظور اجراي سریع و مناسب قراردادها و همچنین مدیریت 
دقیق و بهنگام این مهم در کشور آلمان و سایر کشورهاي اروپایی توسط 

این شرکت به انجام مى رسد.

  شرکت مپنا ایتالیا
مأموریت این شرکت به عنوان یکی از شرکت هاي تابعه شرکت مپنا بین الملل، 
بازاریابی و اجراي پروژه ها از طریق تأمین ماشین آالت، قطعات، مواد اولیه، 
خدمات و منابع مالی مورد نیاز و نیز ایفاي نقش عاملیت خرید از جانب 
گروه مپنا است. ایجاد هماهنگی میان شرکت هاي گروه و تأمین کنندگان 
تجهیزات به منظور اجراي سریع و مناسب قراردادها و همچنین مدیریت 
دقیق و بهنگام این مهم در کشور ایتالیا و سایر کشورهاي اروپایی توسط 

این شرکت به انجام مى رسد.

  شرکت مپنا اینترنشنال شانگهاي
مأموریت این شرکت به عنوان یکی از شرکت هاي تابعه شرکت مپنا بین الملل، 
تأمین مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و خدمات فنى و مهندسی از کشور 
چین است. بازاریابی و مشارکت در مناقصات بین المللی از دیگر فعالیت هاي 

این شرکت است.

  شرکت مپنا ال.ال.سى
شرکت مپنا ال.ال.سى با هدف انجام خدمات مالی و فاینانس و ارتباط مؤثر 
با بانک ها و همچنین تأمین نیروي انسانی در کشور امارات متحده عربی 

تأسیس شده است.

  بخش برق
  شرکت احداث و توسعه نیروگاه هاي مپنا

مأموریت این شرکت مدیریت پیمان و اجراي طرح هاي نیروگاه هاي گازي 
و تأسیسات مربوطه، از مرحله مقدماتی تا مرحله تحویل است.

  شرکت احداث وتوسعه نیروگاه هاي سیکل ترکیبی مپنا 
نیروگاه هاى  طرح هاي  اجراي  و  پیمان  مدیریت  شرکت  این  مأموریت 
سیکل  ترکیبی و تأسیسات مربوطه، از مرحله مقدماتی تا مرحله تحویل است.

  شرکت احداث و توسعه پروژه هاي ویژه مپنا
مأموریت این شرکت مدیریت پیمان و اجراي طرح هاي نیروگاهی ویژه 
تأسیسات صنعتی و انجام پروژه هاي حوزه نفت، گاز و پتروشیمی از مرحله 

مقدماتی تا مرحله تحویل است.

  شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
این شرکت ارائه کننده طیف وسیعی از خدمات مشاوره مهندسی در زمینه 
مدیریت پروژه، طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی در صنایع نیروگاهى و 
نفت و گاز است. طراحی شبکه و پست هاي انتقال نیرو و مراکز کنترل 

دیسپاچینگ از آن جمله است.

  شرکت نصب نیرو 
این شرکت در زمینه احداث خطوط و پست هاي انتقال نیرو، ساخت مخازن 
پروژه هاى  و  نیروگاهی  هاى  طـرح  ساختمانى  عملیات  اجراى  سوخت، 

صنعتى و نصب و راه اندازي تجهیزات فعالیت دارد.

  بخش نفت و گاز
  شرکت نیرپارس

این شرکت در زمینه اجراي پروژه هاي پایین دستی و میان دستی حوزه 
نفت و گاز، ساخت مخازن و اجراي پروژه هاي یوتیلیتی به روش مهندسى، 

تأمین تجهیزات و اجرا فعالیت مى کند.

  شرکت توسعه نفت وگاز مپنا
این شرکت با بهره گیرى از توان سرمایه گذاري، توانمندي هاي فنی و اجرایی 
و تجارب حرفه اي گروه مپنا در زمینه اجراي پروژه هاي توسعه میادین 
نفت و گاز، عملیات پروژه هاى حفاري و طرح هاي پاالیشگاهی، پتروشیمی، 
ال.ان.جى، خطوط لوله و نظایر آنها به روش مهندسى، تأمین تجهیزات و 

اجرا فعالیت مى کند.

  شرکت توسعه انرژي خاورمیانه نور کیش
این شرکت با دراختیار داشتن دکل هاي حفاري خشکی در زمینه اجراي 
پروژه هاي مهندسى، تأمین تجهیزات و حفارى فعالیت داشته و به زودى با 
تدارك دکل هاي دریایی، توانمندي خود را براى اجراي پروژه هاي حفاري 

در دریا توسعه خواهد داد.

  شرکت مشاورین انرژي تهران
این شرکت در زمینه تأمین خدمات مشاوره فنی براي کارفرمایان صنعت 
نفت و گاز بخصوص در حوزه باالدستی با تمرکز بر بخش هاي اکتشاف، 
مهندسی نفت شامل توصیف مخازن، مهندسی مخازن، مهندسی تولید، 
برنامه ریزي چاه ها و نیز انجام مطالعات مربوط به توسعه میادین و تهیه 
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برنامه هاى کالن توسعه میادین فعالیت دارد. این شرکت موفق به کسب 
باالترین رتبه در انجام مطالعات کامل شبیه سازي مخازن عظیم و پیچیده 

از شرکت ملی نفت ایران شده است.

  بخش حمل و نقل ریلی
  شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا 

این شرکت در زمینه جذب و توسعه دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات 
کششی صنعت حمل و نقل ریلی از جمله لکوموتیوهاى بارى و مسافرى 
دیزل الکتریک با مشارکت شرکت هاى بین المللی و داخلی فعالیت دارد.

  شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا
مأموریت این شرکت اجراي پروژه هاي حمل و نقل ریلی است. از جمله این 
فعالیت ها می توان به ارایه خدمات طراحى و مهندسی و همچنین تأمین 
تجهیزات و احداث خطوط مترو و راه آهن و برقی کردن خطوط اشاره کرد. 
تأمین اجزاء منفصله براى اجراي پروژه، انتقال فناورى و کسب دانش فنى 
ساخت و صدور خدمات فنى و مهندسی در زمینه صنعت ریلی از دیگر 

فعالیت هاى این شرکت است.

  شرکت تعمیرات و توسعه بهره بردارى ریلى مپنا
مأموریت این شرکت ارائه خدمات مشاوره فنى و مهندسی، تأمین قطعات 
و تجهیزات و تعمیر و نگهدارى انواع تجهیزات کشش خطوط راه آهن نظیر 
لکوموتیو، مترو و مونوریل است. این شرکت تعمیر و نگهداري لکوموتیوهاي 

ایران سفیر را بر عهده دارد.

  شرکت مپنا - فوله - پارس
این شرکت با سرمایه گذاري مشترك گروه مپنا و شرکت فِوله ترانسپورت فرانسه 
تأسیس شده و پس از انتقال فناورى و کسب دانش فنى ساخت، اکنون تولید 
سامانه ترمز لکوموتیوهاي ایران سفیر را بر عهده دارد. تولید سامانه هاى ترمز 

و تهویه مطبوع واگن هاى مترو از جمله برنامه هاى آتى این شرکت است.

  بخش تولید
  شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا

این شرکت تولید کننده توربین هاي بزرگ گازي و بخاري نیروگاهی، توربین هاى 
صنعتی و توربوکمپرسور است که همزمان با  انتقال فناورى و کسب دانش 
فنى ساخت از سازندگان تراز اول بین المللى و ساخت کامل محصوالت، 
گام هاى موثرى براى توسعه، بهبود و ارتقاء تولیدات خود برداشته است.

   شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا
این شرکت تولید کننده پره هاي بخش داغ توربین هاي گازي در ظرفیت هاي 
مختلف و سازنده انواع پره هاي توربین مورد نیاز نیروگاه هاي حرارتی است و 

با کسب کلیه توانمندي هاي ساخت پره به فرآیندهاى تولید آن تمرکز بخشیده 
و در راستاى بهبود و توسعه محصوالت خود گام هاى موثرى برداشته است.

  شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا
مأموریت این شرکت ساخت و تولید انواع ژنراتورهاي نیروگاهی حرارتی 
و آبی و باس داکت هاي فشار قوي انتقال نیرو است که همزمان با  انتقال 
فناورى و کسب دانش فنى ساخت از سازندگان معتبر بین المللى و ساخت 
کامل محصوالت، گام هاى موثرى براى بهبود تولیدات خود برداشته است. 
ساخت توربین بادي 2/5 مگاواتی با همکارى سایر شرکت هاي گروه مپنا 

از جمله فعالیت هاى در دست اجراى این شرکت است.

  شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات مپنا
فعالیت این شرکت طراحی و مهندسی، مدیریت ساخت و تأمین، نصب 
و راه اندازي بویلرهاي متعارف و بازیاب حرارت مورد نیاز در پروژه هاي 
نیروگاهی و صنعتی، طراحی و ساخت تجهیزات فلزي سبک و سنگین 

نیروگاهی و نفت و گاز با بهره گیرى از فناوري هاى روز دنیا است.

  شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا 
فعالیت این شرکت، طراحی، مهندسی و ساخت انواع سامانه هاي کنترل و 
حفاظت توربین هاي گاز و بخار، اتاق فرمان مرکزي نیروگاه ها، سامانه هاي 
کنترل گسترده نیروگاه هاي سیکل ترکیبی، سـامانه هاي حفاظت و تحریک 
ژنراتور و سامانه هاي حفاظت و کنترل مجموعه هاي نفت و گاز و پتروشیمی 
است که همزمان با انتقال فناورى و کسب دانش فنى ساخت از سازندگان تراز 
اول بین المللى، گام هاى موثرى را در توسعه محصوالت خود برداشته است.

  شرکت مهندسی موادکاران جاهد نوآور
فعالیت این شرکت، مهندسی و ساخت انواع پره هاي توربین هاي گازي 
زیر یکصد مگاوات، ارائه خدمات در مراحل نصب و بهره برداري، ساخت 
محفظه احتراق توربین هاي گازي و تأمین پره هاي مورد نیاز صنایع نفت، 

گاز و پتروشیمی است.

  شرکت ساخت تجهیزات سپاهان 
مأموریت این شرکت، ساخت تجهیزات و ارائه خدمات طراحی، ساخت، نصب، 
تعمیر و نگهداري قطعات و تجهیزات مورد نیاز پروژه هاي در دست اجراى گروه 

مپنا است. ساخت آب شیرین کن با ظرفیت هاي متفاوت از آن جمله است.

  شرکت بهره برداري و تعمیرات مپنا
مأموریت این شرکت ارایه خدمات بهره برداري و تعمیراتى به نیروگاه ها، ارتقاء 
سطح تخصصى تیم هاى راه اندازي و بهره بردارى و انجام آزمون هاي کارآیی 
نیروگاه ها، بومی سازي و توسعه فناورى هاى مرتبط و بکارگیري سامانه هاي 

نرم افزاري در این راستا است.
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  شرکت مهندسی و پشتیبانی البرز توربین 
این شـرکت ارائه کننده سـبد جامع خدمات نیروگاهى و سیستمى در 
حوزه هاي نظارت بر ساخت، نصب، راه اندازي، ضمانت، تعمیرات، آنالیز 
ارتعاشات و باالنس و تست کارایی توربین ها در نیروگاه هاي در حال احداث 

یا بهره برداري در داخل و خارج کشور است.

 بخش پروژه هاي سرمایه گذاري
  شرکت نیروگاه جنوب اصفهان

این شرکت با سرمایه گذاري مشترك 80 درصد گروه مپنا و شرکت مپنا 
بین الملل و 20 درصـد شـرکت ایهاگ آلمان با هدف احداث، توسـعه و 
بهره برداري از نیروگاه گازى 954 مگاواتى جنوب اصفهان (چهلستون) در 
قالب سرمایه گذارى به روش ساخت، بهره بردارى و واگذارى تأسیس شده 

و در کشور امارات متحده عربی به ثبت رسیده است.

  شرکت تولید برق عسلویه مپنا
این شرکت با هدف احداث، توسعه و بهره بردارى از نیروگاه گازى در منطقه 
عسلویه به ظرفیت 942 مگاوات واقع در استان بوشهر و با سرمایه گذارى 
به روش ساخت، تملیک و بهره بردارى تأسیس شده و اکنون بهره بردارى 

از این نیروگاه را بر عهده دارد.

  شرکت تولید برق توس مپنا
این شرکت با هدف احداث، توسعه و بهره بردارى از نیروگاه گازى توس به 
ظرفیت 954 مگاوات واقع در استان خراسان رضوي و با سرمایه گذارى به 
روش ساخت، تملیک و بهره بردارى تأسیس شده و اکنون بهره بردارى از 

این نیروگاه را بر عهده دارد.

  شرکت تولید برق پره سر مپنا
این شرکت با هدف احداث، توسعه و بهره بردارى از نیروگاه سیکل ترکیبى 
پره سر به ظرفیت 968 مگاوات واقع در استان گیالن و با سرمایه گذارى به 
روش ساخت، بهره بردارى و واگذارى تأسیس شده و اکنون بهره بردارى از 

این نیروگاه و توسعه ظرفیت آن را بر عهده دارد.

  شرکت نیروگاه گازي فارس
این شرکت با هدف احداث نیروگاه گازى فارس به ظرفیت 972 مگاوات 
واقع در استان فارس و با سرمایه گذارى به روش ساخت، بهره بردارى و 
واگذارى تأسیس شده و اکنون بهره بردارى از این نیروگاه را بر عهده دارد.

  شرکت تولید برق گناوه مپنا
این شرکت با هدف احداث، توسعه و بهره بردارى از نیروگاه سیکل ترکیبی 

گناوه به ظرفیت 484 مگاوات واقع در استان بوشهر و با سرمایه گذارى 
مشترك شرکت تولید برق عسلویه مپنا و شرکت تولید برق توس مپنا به 
روش ساخت، تملیک و بهره بردارى تأسیس شده و اکنون بهره بردارى از 

این نیروگاه و اجراى فاز توسعه ظرفیت آن را بر عهده دارد.

  شرکت تولید نیروي آذرخش
این شرکت با هدف احداث، توسعه و بهره بردارى از نیروگاه گازى على آباد 
به ظرفیت 972 مگاوات واقع در استان گلستان و با سرمایه گذارى به روش 
ساخت، تملیک و بهره بردارى تأسیس شده و اکنون بهره بردارى از این 

نیروگاه را بر عهده دارد.

  شرکت تولید برق خوزستان مپنا
این شرکت با هدف احداث، توسعه و بهره بردارى از نیروگاه سیکل ترکیبی 
بهبهان به ظرفیت 484 مگاوات واقع در استان خوزستان و با سرمایه گذارى 
به روش ساخت، تملیک و بهره بردارى تأسیس شده است و اکنون احداث 

این نیروگاه را بر عهده دارد.

  شرکت تولید برق پرند مپنا
این شرکت با هدف بهره بردارى از نیروگاه گازى پرند به ظرفیت 954 

مگاوات واقع در استان تهران تأسیس شده است.

  شرکت تولید برق سنندج مپنا
این شرکت با هدف بهره بردارى از نیروگاه سیکل ترکیبى سنندج به ظرفیت 

956 مگاوات واقع در استان کردستان تأسیس شده است.

  شرکت تولید آب و برق قشم مپنا
ایــن شــرکت بــا هــدف احــداث، توســعه و بهــره بــردارى از نیــروگاه تولیــد 
ــرق و 18000  ــگاوات ب ــه ظرفیــت 50 م ــرق و آب قشــم ب ــان ب همزم
ــا  متــر مکعــب آب در روز واقــع در جزیــره قشــم اســتان هرمــزگان و ب
ــردارى تأســیس  ــه روش ســاخت، تملیــک و بهــره ب ســرمایه گــذارى ب

شــده اســت و اکنــون احــداث ایــن نیــروگاه را بــر عهــده دارد.

  شرکت تولید انرژى هاى تجدیدپذیر مپنا
نیروگاه هاى  از  بردارى  بهره  و  توسعه  احداث،  شرکت  این  مأموریت 
انرژى هاى تجدید پذیر نظیر بادي، خورشیدي، زمین گرمایی، امواج 
و زیست توده با روش سرمایه گذاري است. اولین مزرعه توربین هاي 
بادى 2/5 مگاواتی این شرکت در منطقه کهک استان قزوین در حال 

احداث است.

 شرکت مشاوره مدیریت مپنا
براى  مدیریتی  نظام هاي  تعالی  و  متوازن  توسعه  هدف  با  مپنا  گروه 
شرکت  تأسیس  به  اقدام  شده،  تعیین  راهبردى  اهداف  به  دستیابی 
مشاوره مدیریت مپنا کرده است. این شرکت وظایفی همچون بهبود 
و ارتقاء سطح تعالی سازمان، ارتقاء سطح هم افزایی و نهادینه سازي 
روش هاي نوین مدیریت براى افزایش توان رقابت پذیري گروه مپنا در 

محیط بین الملل را بر عهده دارد.
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گروه مپنا در یک نگاه 
   بیش از 49,600 مگاوات 

جمع پروژه هاي اجرا شده و در دست اجرا
در بخش هاى برق و نفت  و گاز 

  بیش از 30 میلیارد یورو 
ارزش  قراردادهاي منعقده 

 
  20,000 نفر

اشتغال مستقیم در شرکت ها وکارگاه ها

  20 موافقتنامه 
انتقال دانش فنی و لیسانس

با شرکت هاي معتبر بین المللی 

  40 شرکت تابعه و وابسته 
در یک گروه صنعتی 

  60,770 میلیارد ریال 
گردش مالی در سال 1393

  رتبه 3 
در میان سازندگان تجهیزات در خاورمیانه 

در سال 1389

  رتبه 1 
در گروه "شرکت هاى پیمانکارى" بر اساس 

ارزیابى مرکز رتبه بندى شرکت هاى برتر کشور

  145 نوع محصول و خدمت
95 نوع محصول، 50 نوع خدمت 

گروه مپنا     
گروه مپنا مجموعه اي است صنعتى مشتمل بر گروه مپنا به عنوان شرکت مادر، به همراه شرکت هاى متعدد تخصصى 
تابعه و وابسته آن که در زمینه مهندسى، احداث و توسعه نیروگاه هاي حرارتى، نیروگاه هاى انرژى تجدید پذیر، تأسیسات 
تولید همزمان برق و حرارت، تأسیسات تولید همزمان برق و شیرین سازى آب، مهندسى، اجرا و توسعه پروژه هاي نفت 
و گاز در خشکى و دریا و مهندسى و احداث پروژه هاي حمل و نقل ریلی و ارائه خدمات بهره برداري، تعمیر و نگهدارى 

مربوطه و نیز تأمین مالی پروژه هاى یاد شده در چارچوب انواع روش هاي قراردادي و سرمایه گذاري فعالیت می کند.

گروه مپنا سازنده طیف گسترده اى از محصوالت پیشرفته صنعتى از جمله توربین هاى گاز و بخار، تجهیزات جانبی 
توربین، پره توربین، توربین بادى، بویلرهاى متعارف و بازیاب حرارت، ژنراتورهاى حرارتى و آبى، سامانه هاى حفاظت 
و کنترل، لکوموتیوهاى مسافرى و بارى و توربوکمپرسور و ارائه کننده آرایه وسیعى از خدمات تعمیر و نگهدارى در 
کالس جهانى است که عالوه بر موفقیت در کسب سهم مشارکت پنجاه درصدى در توسعه ظرفیت نیروگاهى کشور 
و مشارکت مؤثر در توسعه پروژه هاى نفت و گاز و حمل و نقل ریلى، توانسته است با تکیه بر کیفیت و قیمت رقابتى 

محصوالت و خدمات خود در بازارهاى خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیاى جنوب شرقى حضور یابد.

گروه مپنا، از آغاز تأسیس در سال 1372 تا به امروز اجراي موفق بیش از 100 پروژه بزرگ به ارزش بیش از 30 میلیارد 
یورو را در کارنامه خود ثبت کرده است.

مراحل توسعه مپنا 

مرحله اول
- طراحی و مهندسی و تامین تجهیزات اصلی نیروگاهی از خارج کشور

- عملیات اجرایی و تامین تجهیزات جانبی از داخل کشور

مرحله دوم
- طراحی، مهندسی و اجرا و سـاخـت تجهیزات غیر اصلی در داخل کشور

- تأمین تجهیزات اصلی از خارج کشور

مرحله سوم
-  ساخت تجهیزات اصلی

-  انجام کلیه فعالیت هاي طراحی،  مهندسی و اجـراى طرح هاى نیروگاهی در داخل کشور

مرحله چهارم
-  سرمایه گذاري مستقیم در احداث نیروگاه، حضور در پروژه هاي صنعتی و یوتیلیتى

-  ارائه خدمات پس از فروش و نگهداري و بهره برداري

مرحله پنجم
- ورود به عرصه نفت و گاز، ساخت تجهیزات و اجراى پروژه

- ورود به عرصه حمل و نقل ریلى، ساخت لکوموتیو و اجراى پروژه
- ورود به بازارهاى بین المللى

مرحله ششم
- تمرکز بر تحقیق و توسعه و طراحى مـحصـول

- توسعه محصوالت فعلى متناسب با نیاز مشتریان

نمودار سازمانى

هیأت مدیرههیأت مدیره
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مدیریت حسابرسى داخلى

مدیریت ارتباطات و بازار

مدیریت دفتر هیأت مدیره و مدیر عامل

مدیریت مطالعات اقتصادى

مدیریت امور حقوقى

مدیریت امور مدیران

معاونت برنامه ریزى و کنترل راهبردى
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تلـفن:2-81981001 (021)   فکس: 22908597-8 (021)
info@mapnagroup.com     www.mapnagroup.com

پیشـرو در صنعـت بـرق، پرفـروغ در صنایـع نفـت و گاز و حمـل و نقل ریلى


