


:گفتارپیش

عتیصنطرحاجرایوپژوهشهدفبا(مپسا)ایرانساختمانیهایپروژهمدیریتشرکت
1371لسادرراخودفعالیتکشورساختمانصنعتدرآنترویجوایراندرساختمانسازی
اختمانیسمختلفهایپروژهاجرایبهنسبتگستردههایپژوهشباشرکتاین.نمودآغاز
بزرگترینجملهاز.نموداجراییراخودفعالیتساختمانسازیصنعتیقالبدر

وشورکسازیصنعتیراهنقشهتهیهدرخشدمیشرکتاینتاریخچهدرکهدستاوردهایی
درصدیصدمالکیتتحتمپساحاضرشرکتحالدر.استجلد1۴درراهبردیبرنامه
.استکارگرانرفاهبانک



ماموریت و اهم فعالیتها

برخی،جدیدمدیریتهایسیاستاعمالو،کارگرانرفاهبانکتوسطشرکتمالکیتازپس
طراحی،هزمیندراصلیوعمومیپیمانکارمپساشرکت:ازعبارتندمپساشرکتهایماموریتاز

برتمرکزباشرکتاین.باشدمیسازیصنعتیازاستفادهباساختمانیهایپروژهتحویلواجرا
لوژیتکنووکیفیتارتقایومهندسیدانشتوسعهوسازیصنعتیوجدیدهایآوریفن

ظورمنبهایحرفههایمشارکتطریقازوخودمتخصصنیرویبهاتکاباوهاپروژهاجرای
وملیسطحدر(اصلیسهامدارعنوانبه)کارگرانرفاهبانکهایپروژهاجرایوسرمایهجذب
.نمایدمیاقداممشتریانرضایتمندیومستمربهبودبهنسبتایمنطقه

فعالیت های کلیدی شرکت

مناسبقیمتوسازیسبکرویکردباساختمانیهایپروژهساختوسازیصنعتی

ابساختاجراوحوزهدرامورکلیهعمرانی،انجامهایپروژهاجرایزمینهدرعمومیپیمانکار
...وپیمانکاری،پیمانمدیریتروش

اجراییهمچنینوامالکخصوصدراجراییپیشنهاداتارائهواقتصادیمطالعاتانجام
شدهارائهپیشنهاداتنمودن

ومعاوضه،برداریبهره،اجارهتهاتر،،مشارکت،فروش،پیشفروشجهتبازاریابی....

ایجادارزش،برداریبهرهدیدگاهباجدیدگذاریسرمایهوساختمانیهایپروژهتعریف
گذاریسرمایهصندوقایجادهمچنینوکارکنانمسکنتامین،افزوده

برداریبهرهحالدرامالکنوسازیوبازسازی

گذاریسرمایهویژههایفرصتمعرفی



ارزش های شرکت مپسا
Co 

ایراستدرواستانداردهاآخریناساسبرهافعالیتانجاموهاپروژهموقعبهجرایا
مشتریرضایتتحقق

ذیربطمقرراتوایمنیومحیطیزیستهایجنبهرعایت

هاانسانجایگاهوشانبهکاملاحترام

هازمینههمهدرنوآوریوخالقیتبرتاکید

هاپروژهاجرایوسازماندرگروهیهمکاریروحیهتقویت

شرکتدرآوریفنسطحارتقایومهندسیدانشتوسعه

شرکتدرریزیبرنامهومدیریتدانشتوسعهومستمربهبودبرتاکید

چشم انداز
Co 
رگبزهایپروژهاجرایوساختمانعمومیپیمانکاربرترشرکت10بیندرحضور
1۴0۴افقدرایراناسالمیجمهوریساله20سنددر



ساختار سازمانی شرکت 
مدیریت پروژه های 

(مپسا)ساختمانی ایران 



برخی از مهمترین پروژه ها

هکتار7۵٫۵:پروژهزمینکلمساحتتن20000:شدهمصرففوالد

هکتاردرواحد72:تراکممربعمتر220000:آسفالت

بلوک7۹0:هابلوکتعدادطولمتر13۴000:جدول

واحد۵۴00:مسکونیواحدهایتعدادمربعمتر۵۸7000:سازیروپیاده

سازصنعتیشرکت2۸:پروژهدرحاضرپیمانکارانمکعبمتر303000:خاکبرداری

فاز  واحدی 5400پروژه 
پرند5

درصد استفاده شده از 
پرند5فازهر فناوری در 

53%

18%
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TUS

 WS
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 LSFقالب سبک فوالدی یا  

B&Nسازه های پیچ و مهره ای یا  

ICFقالب های عایق ماندگار یا 

 TFSقالب های تونلی یا 

PSCسیستم پیش تنیده بتنی یا 

TUSتیلیت آپ سیستم یا 

 WSخانه های چوبی یا 

JKسیستم 



هکتار1۸.3:پروژهزمینکلمساحتتن۴000:شدهمصرففوالد

هکتاردرواحد6۴:تراکممربعمتر۴۴000:آسفالت

بلوک1۹7:هابلوکتعدادطولمتر27000:جدول

واحد1100:مسکونیواحدهایتعدادمربعمتر110000:سازیروپیاده

سازصنعتیشرکت22:پروژهدرحاضرپیمانکارانتعدادمکعبمتر7۵000:خاکبرداری

واحدی فاز  1100پروژه 
پرند مپسا3

درصد استفاده شده از 
پرند3فازهر فناوری در 

LSFقالب سبک فوالدی یا  

B&Nسازه های پیچ و مهره ای یا  

ICFقالب های عایق ماندگار یا 

بیست بلوک-TFSقالب های تونلی یا 
 D2دیوار های دو الیه بتنی با بتن درجا یا 

WSخانه های چوبی یا 

SCSفوالدی بتنی یا 

LSF
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موقعیت جغرافیایی  
پروژه پرند بر روی نقشه

تصویر پروانه احداث 
ساختمان به روش صنعتی





واحدی 0200پروژه
ماهشهر

مربعمتر11۵00:پروژهزمینکلمساحت1۴:هابلوکتعداد

تن2۵00وزنبهایمهرهوپیچفلزی:سازهنوعطبقه۵:بلوکهرطبقاتتعداد

فوالدیعرشه:سقفنوعواحد200:مسکونیواحدهایتعداد

مربعمتر27000:بنازیرمساحتمکعبمتر6000:ریزیبتنحجم

کبیرامیرپتروشیمی:کارفرما



2واحدی فاز 200پروژه 
مجتمع  مسکونی بهاران شیراز

واحد200:احداثقابلواحدتعدادمربعمتر23000:پروژهکلزمینمساحت

مربعمتر32300:مفیدبنایزیرمساحتمربعمتر۸200:سبزفضایمساحت

مپساشرکت:کارفرمامربعمتر2:13۵00فاززمینمساحت



کارگزاری اخذ پروانه 
ساختمانی چیذر 

(تخریب و نوسازی)

فلزیاسکلت:سازهنوعمسکونی:کاربری1:هابلوکتعداد

مربعمتر10300:بنازیرمساحتمربعمتر1366:پروژهزمینکلمساحت

کارگرانرفاهبانکامالکاداره:کارفرمازمینزیرطبقه3همکفرویطبقه7:طبقاتتعداد

فلزیاسکلت:سازهنوعمربعمتر21۵۹.۸3:پروژهزمینکلمساحت1:هابلوکتعداد

تجاری–اداری:کاربریزمینزیرطبقه۸همکفرویطبقه۹:طبقاتتعداد

کارگرانرفاهبانکامالکاداره:کارفرمامربعمتر20000:بنازیرمساحت

کارگزاری اخذ پروانه 
ساختمانی طالقانی

(تخریب و نوسازی)

اجرای پروژه تخریب و 
احداث بانک رفاه شعبه  

سه راه اندیشه 

مترمربع1۸/1۸۹:پروژهکلبنازیر

(اداری)بانکشعبه:کاربری

مهرهوپیچفلزیاسکلت:سازهنوع

ماه6:قراردادمدت

کارگرانرفاهبانک:کارفرما



فناوریهای نوین ساختمانی

نوینهایروشپرند،شهردراجراییوپایلوتصورتبهباراولینبرایمپساشرکت
:ودشمیاشارهآنهاازبرخیبهذیلدر.نموداجراییهمزمانصورتبهراساختمانفناوریهای

I.C.Fماندگارعایققالبهای (Insulating Concrete Frame)

L.S.Fفوالدیسبکقابهای (Light Weight Steel Frame)

T.F.Cتونلیقالب (Tunnel Frame Concrete)

(J.K.S)کیـجیسیستم

B&Nمهرهایوپیچفوالدیسازههای BOLT And Nut)

W.Sچوبیسازههای (Wood System)

P.S.Cتنیدهپیشسقفهای (Prestressed Concrete Ceiling)

پیشساختهسازههای

D.W(Doubleدوبلدیوارهای Wall)

SCS(COMPOSIT)بتنی-فوالدیسیستم



تصاویر فناوریهای نوین  
استفاده شده

در مرحله مونتاژICFنمونه ديوار

کیـنمونه  بلوک  با سیستم جی

اجرا شدهLSFسازه های نمونه  سیستم قالب تونلی

نمونه سازه های پیچ و مهره ای اجرا شدهسقف سازه پیش تنیدهنمونه اجرای 

شدهکامپوزيت اجرا نمونه سازه های هنمونه سازه های پیش ساخته اجرا شدچوبینمونه  بلوک  با سیستم 



مستند سازی های انجام گرفته توسط مپسا

وکالنهایسازوساختدرآنهاازاستفادهوآیندهنسلبهاجراییتجربیاتانتقالراستایدر
ساختمانسازیصنعتینوینآوریهایفنازبرخیمستندسازیمپساشرکتکشور،درخرد
.استدادهانجامرا



برنامهواختمانسسازیصنعتیراهنقشهتهیهمپساشرکتتحقیقاتیهایطرحبزرگترینازیکی
:استشدهتهیهذیلشرحبهجلدچهاردهدرراهنقشهاین.استبودهکشوردرآنراهبردی

درمسکنیسازصنعتیتوانبرآوردوعرضهآتیروندبینیپیشوکنونیروندبررسی:اولجلد
1۴0۴سالتاکشور

آیندهوحالزماندرمسکنساختشناسیآسیب:دومجلد

دراولیهموادکنندهتامینمعادنوفرهنگی،اجتماعی،اقلیمیهایویژگیشناخت:سومجلد
کشورهایاستان

هااستاندرآنپراکندگیومصالحمصرفوتولیدبررسی:چهارمجلد

آنهاةرفیتوساختمانیهایسیستمسازندگان،نوینمصالحکنندهتولیدجاتکارخانه:پنجمجلد

نمسکساختمتداولهایروشباآنمقایسهوسازیصنعتیگستردهتعریف:ششمجلد

مسکنسازیصنعتیالزاماتوآثار:هفتمجلد

صنعتیتولیدهایروشوهاویژگیبررسی:هشتمجلد

مسکنسازیصنعتیتجربیات:نهمجلد

مسکنصنعتیتولیدهایتکنولوژیبندیرتبهومقایسه:دهمجلد

هااستانحسببرمنتخبهایتکنولوژیازیکهرانطباقچگونگی:یازدهمجلد

استقرارنقشهارائهومنتخبتولیدیهایسیستمواستانییابیمکان:دوازدهمجلد

اجراییبرنامهوقانونیمحیط:سیزدهمجلد

بندیجمعوخالصه:چهاردهمجلد

نقشه راه



سمینارهای برگزار شده توسط مپسا

دسیمهنهایرشتهعالقمندانودانشجویانبهنوینهایفناوریآموزشراستایدرمپساشرکت
صنعتیآموزشراستایدرمتعددسمینارهایبرگزاریبهاقدامتاسیسبدوازساختمانبهمربوط
.نمودنوینهایفناوریهمچنینوساختمانسازی



گواهینامه ایزو 



گواهینامه صالحیت پیمانکاری مپسا




