
 

 

 
 

 به نام خدا 
 

 تاریخچه : 
 

در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده  91694شرکت راد. دار تحت شماره  61/4/6611تاریخ در

جدید خود را آغاز فعالیت ساله را به دنبال داشته و با تغییر نام  20تاریخچه  که یک   این در حالی استت 

 نمود.

 

 مقدمه :
 

و اجرای پروژه های صتتتعتی ملتتتبرم برخورداری همه جانبه از توان  بی تردیتد ماتتارکت در حراحی   

مالی مورد نیاز استت.از این رو شرکت راد.دار سهامی خا  به متوور پاسخوویی   –تجربی  –فتی  -عبمی

و با تجمع و تمرکر نیرو های   اساس این محور برنامه ریری نمود به این نیاز ستازمان تاییت  خود را بر 

 نمود . ایجادمتخصص و ایجاد مرکر حراحی و مهتدسی بر پایه آخرین استاندارد های جهانی 

 

 : اهداف
 

 هترسیم نمود و با پایپتروشیمی  –گاز  –شرکت راد دار هدف خود را بر پایه تولید تجهیرا  صتایع نفت 

ذاردن بر عرصتته تیتولوژی های نود در کوتاه ترین زمان ممین توانلتتت خود را به عتوان بررگترین گت 

 مجموعه صتعتی معرفی نماید .

رگیری از اساتید داناواهی و مهتدسین با تجربه و بهص و کار آمد صشرکت راد دار با جذب نیرو های متخ

متد در روش و  و  تدوین تیتولوژی –محاسبا  فتی  –و صاحب نور آن عبوم مهتدسی در زمیته حراحی 

به تاییل تیم های کارشتاسی نموده و توانلت ییی  اقدام کتترل کیفی و خدما  پس از فروش  و  تولید

 .از شرکت های کار آمد باشد 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ا باجراء  پروژه های صتعتی و ساخت و تولید ماشین آال  اسپیایال از مرحبه حراحی تا تولید و خبق و 

 در داخل کاور توانلت قاببیت های ارزشمتد خود را به نتمایش بوذاریم .  نوآوری محصوال

  خا  شیرآال –کتترل کتتده ها و ناان دهتده ها سطح  –تولید محصتتوال  شیرهای دیگ بخار 

 برای اولین بار در ایران تولید گردید . 

 و همچتین تولید ماعل های صتعتی استتبس استیل و پمپ های سیرکوالتورتولید پمپ های حبقاتی وبا 

 .       خانواده محصوال  را کامل نمود 

- بخار  -پتروشیمی -گاز -تولید محصوال  در زمیته تجهیرا  و قطعا  اسپیایال در صتایع نفت

 .         وانمتدی های این شرکت می باشدخودرو سازان و نیروگاهی از ت

عتقمتدی و پاتیار و متخصص این شرکت یاری رسان اهداف شرکت بوده و همواره از بحرانی ترین 

 توانلته با موفقیت عبور نمائیم . مقاحع

رکت هتای فتی و مهتدسی سال فعتالیت و همیاری با ش 40فراز و نایب تتش و کوشش پیویری بالغ بر 

خارجی و مراکر عبمی و تحقیقاتتی این ملیر را مهیا ساخته تا قادر باشتیم خدمتا  ارزشمتدی  ارائه 

 نمائیم .

تاییل آرشیو فتی و مهتدسی بلیار غتی از احتعا  جروا  متون پیرامون موارد عبمی و فتی و 

ما را قادر  یارآزمون داناواهکای متتخصص و مهتدسی و برخودداری از نرم افرارهای مهتدسی و نیروه

بدین  . رساند ساخته تا بعتوان ابرار ارزشمتد و کار آمد در تحقیقا  و تحقق آرمتان های شتترکت یاری

 تتاییل گردید .R & D تترتیب دیپارتمان 

 زشمتد ار از نوریا  راکر تحقیقاتی بوده و با بهرمتدیشرکت راد.دار با عضویت در انجمن ها و متت

نلبت به ارتقاء دانش خود جهت خبق و تتولتید محصتولی بهتر اقدام نماید  رانمتخصصین و صاحب نو

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : گواهی نامه ها

 
. استاندارد مبی ایران 6  

 

ISO 9001-2008   . استاندارد 2

 .عضویت در صتایع و انجمن عبمی و مهتدسی 6

 .عضویت در شرکت مدیریت صادار  فتی و مهتدسی و سرمایه گذاری خارجی  4

 خدما  مهتدسی  –معدنی  –.عضویت در انجمن صادر کتتدگان صتعتی  5

 .عضویت در کانون حراحی و مهتدسی و مونتاز 1

 . عضویت در انجمن سازندگان قطعا  و مجموعه های خودرو  9

 .عضویت در انجمن تخصصی و مراکر تحقیق و توسعه صتایع و معادن  8

 .عضویت در انجمن مهتدسی و نوام مهتدسی  1

.عضویت در شرکت در دوره های آموزشی و سمیتارها و کتفرانس های داخبی و خارجی جهت به   60

 روزرسانی تخصص مبادر  ورزیده .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 امیانا  : 
 

فروشواه با مالییت –کارخانه  –دارای دفتر مرکری  –پرستل متخصص  –نرم افرار  -امیانا  ستخت افرار 

 خصوصی شرکت به صور  سهامی خا  می باشد.

 

 موضود فعالیت شرکت : 

 

پتروشیمی در سایر ها و مدل های مختبف اعم از  –گاز  –شتیر آال  صتتعتی جهت صتایع نفت    -6

 دستی و اتوماتیک  

 و ناان دهتده و ستجش لوازم کتترل و اندازه گیری  -2

 پمپ های صتعتی  -6

 ماعل های صتعتی   -4

 پتروشیمی   –گاز  –تجهیرا  جهت صتایع نفت  -5

 

 دیپارتمان تولید: 
 

 پس از کلب موافقت وزار  صتایع و تجهیر کارخانه و اقدام به حراحی وتولید :

 .شیر آال  صتعتی دستی و اتوماتیک

دیگ های بخار و کارخانه جا  الستیک  –پتروشیمی  -گاز –بر استاس سفارش تولید جهت صتایع نفت  

نیروگاهی براساس استاندارد عبمی  –ذوب آهن  -سیمان–بهداشتی  -شیمیایی–صتتایع کاغذ   -ستازی 

 استتبس استیل اقدام نمود. -فوالد -چدن -در آلیاژهای برنر  DIN-B.S-APIجهانی 

 

  بخش حراحی :

 
مهتدستین و متخصتصتین با تجربه ابتدا قطعه را بررسی و سپس بر     -پریتتر -پتتر –مجهر به کامپیوتر  

 اساس استانداردهای حراحی و تدوین متد و روش تولید می نماید.

 

 

 



 

 

 

 

 بخش تولید : 
 

و ابرار کارگاهی و ماشتتین آال  مخصتتو  جهت  CNCبراده برداری  مدرن ماشتتین های انواد  مجهر به

تولید قطعا  کبیدی را  به عهده دارد و الباقی قطعا  اعم از ریخته گری ماشتتیتیاری قطعا  در مجمود 

واحتد هتای اقماری تولید می گردد.که پس از تایید کتترل کیفی مجموعه قطعا  به صتتور  یک واحد   

 محصول مونتاژ می گردد.

کتترل کیفی در کبیه مراحل تولید دنبال می گردد و تا حصتتول احمیتان از کیفیت  -نمونه گیری -تلتتت

 قطعا  اجازه ورود به مرحبه بعدی  داده نمی شود.

ستپس محصول ساخته شده براساس استاندارد تلت هیدروستاتیک شده و سپس لیک تلت انجام می  

 گیرد و آماده بلته بتدی می گردد.

 

 خدما  پس از فروش : 
 

ستتال وارانتی می باشتتد   5با توجه به این که تولیدا  این شتترکت به مد  یک ستتال گارانتی و به مد  

زمان  بتدی  –با پیویری و نور خواهی از ماتتریان در خصو  کیفیت   خدما  پس از فروش ملتوولین  

ت ماتری کار را از رضای % 600تولید تحویل به موقع و ارائه خدما  گارانتی و وارانتی تا حصتول احمیتان  

 دنبال می کتتد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BRONZE WATER GAUGE VALVE  

2. STAINLESS STEEL WATER GAUGE  

3. BRONZE BLOW DOWN VALVE 

4. BRONZE PARALLEL SLIDE BLOW DOWN VALVES 

5. CHECK FEED VALVES 

6. STOP VALVES  

7. SEQUENCE VALVE  

8. BRONZE SAFTY & RELIDE VALVES 

9. SAFTY ONE & DOUBLE SPRING VALVE  

10. SIDE GLASS  

11. GAUGE GLASS TRANSPARENT & REFLEX  

12. LEVEL CONTROL  

13. MAGNETIC LEVEL GAUGE  

14. LEVEL GAUGE  

15. SPECIAL VALVE  

16. STRAINER  

17. CHECK NON-RETURN VALVE  

18. TERMODINAMIC STEAM TRAP 

19. BLANCED PRESSURE STEAM TRAPS 

20. THERMOSTATIC STEAM TRAP  

21. FLOOT & THERMOSTATIC STEAM TRAP 

22. PRESSURE REDUCING VALVE 

23. MULTISTAGE PUMP 

24. CIRCULATOR PUMP  

25. BURNER PERSSURE JET 

26. BURNER ROTARY CUP 

 

Main Product List 


