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گــروه صنعتــى RDF  بــا توجــه بــه ماموریــت ســازمانى ، توســعه بــراى زندگــى بهتــر را آرمــان خــود قــرارداده و درایــن راســتا در صــدد 

اســت تــا بــا ایجــاد محیطــى ایمــن و عــارى از آلودگــى ، تمامــى  حــوادث و اثــرات ســوء برافــراد ،محیــط زیســت و تاسیســات را حــذف و 

با بهبود فرآیندها ارائه خدمات منطبق را تضمین نماید .

رویکرد ما:

در جهــت توســعه پایدار،ارتقــاء رشــد و بــا لندگــى نیــروى انســانى ، افزایــش بهــره ورى بــر مبنــاى اقتصــاد ســبز و ارتقــاء ســطح رضایــت 

ذینفعان مى باشد .

تعهدات ما:

در الویت قرار دادن موضوعات بهداشت ،ایمنى و محیط زیست در صنعت

تدوین سیاستها ،اصول و الزامات مرتبط با نظام یکپارچه ى سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنى و محیط زیست 

ایجاد نگرش جدید و فضاى ارتباطى باز و سازنده بین مدیران ،کارکنان و عموم جامعه 

تخصیص منابع مالى ،انسانى و سازماندهى مورد نیاز 

رعایت قوانین ومقررات ملى و بین المللى 

استفاده بهینه از انرژى ومنابع 

ارزیابى عملکرد فرآیندها وبرنامه ها به منظوربهبود مستمر سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنى و محیط زیست 

حمایت از تحقیقات کاربردى در صنعت با استفاده از محققین متخصص 

ارائه آموزشهاى الزم و فن آوریهاى جدید بطور مستمر 

شناسائى،ارزیابى ، حذف و یا کنترل موثر مخاطرات در شرایط معمول ، تغییر و بحران 

مشارکت دادن همه ذینفعان اعم از کارکنان، مشتریان ، پیمانکاران و غیره درجهت بهبود مستمر سیستم مدیریت  بهداشت ،ایمنى و 

محیط زیست 

توجه به تغیرات داخلى وبین المللى واعمال مدیریت تغییر در کلیه فرایندها 

مــن و شــما بــراى صیانــت از ســرما یــه هــاى ملــى ، مســئولیتى مشــترك داشــته و حصــول بــه اهــداف عالیــه مــان تنهــا زمانــى تحقــق 

خواهد یافت که در تمامى این مسیرازهیچ کوششى فروگذارى نکنیم.

مشى خط 
بهداشت، کیفیت،ایمنى و محیط زیست

QHSE

  



RDF زمینه هاى فعالیت گروه صنعتى

گروه نفت ، گاز و پتروشیمى 

گروه تاسیسات الکتریکال( صنعتى ، ساختمانى و شهرى )

گروه الکترونیک و مخابرات

گروه پستها و خطوط فشار قوى 

 IT گروه کامپیوتر و

گروه راه و ساختمان 

گروه تاسیسات مکانیکال 

گروه HSEوآتش نشانى 

گروه انرژى
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محاسبه ، طراحى و اجرا تعمیر و 
نگهدارى، بهره بردارى تاسیسات نفت و گاز شامل:

(NGL) 1-دستگاههاى تولید ، فرایند پاالیش و گاز مایع

2-طراحى و اجراى انتقال و توزیع گاز 

Heat Exchanger 3- طراحى مبدلهاى حرارتى

4-طراحى برجهاى تقطیر و جذب 

 Vessel & Separator 5- طراحى

6-طراحى رآکتورهاى شیمیائى 

7- طراحى واحد هاى شیمیائى 

8-طراحى و اجراى فرایندهاى گاز ، مدل سازى (package) ، آنالیز ساختار نفت و گاز 

9-طراحى بوستر ، پمپ و طراحى کمپرسور گاز 

10طراحى و اجراى سیستمهاى تصفیه آب و فاضالب شامل شهرى و صنعتى، پساب کارخانجات، تهیه آب صنعتى 

11-محاسبه و طراحى سیستمهاى تهویه وتبرید شامل تهویه مطبوع و سردخانه 

12-بررسى اقتصادى طرحهاى مهندسى 

13-مشاوره مهندسى  بازرس فنى 

14-انتخاب راهکارهایى براى خوردگى لوله ها ، مخازن ، دیگ هاى بخار و ...

15- طراحى ، ساخت و تولید انواع شیرآالت مصرفى در صنعت نفت و گاز

GAS COMPRESSOR  16- تهیه و نصب و راه اندازى کمپرسورهاى گاز

گروه نفت و گاز
پتـروشیـمـى و 
OIL & GAS AND
PETROCHEMICAL



تاسیسات الکتریکال صنعتى : 

1- طراحى ، نصب ،اجرا و راه اندازى کلیه پستهاى فشار قوى و فشار متوسط 

2- طراحى ، نصب و راه اندازى کلیه مدارهاى قدرت و فرمان 

3- طراحى ، نصب و راه اندازى کلیه تابلوهاى برق 

4- طراحى ، نصب و راه اندازى کلیه کلیدهاى برق

تاسیسات الکتریکال ساختمانى :

1- سیستم روشنایى 

2- سیستم پریزها 

3- سیستم آنتن مرکزى (تصویرى) 

(SMATV) 4- سیستم دیجیتال مرکزى

5- سیستم هاى برق گیر و حفاظت از صاعقه 

6- سیستم مخابرات ( داخلى ، تلفن آزاد، سانترال ،پیچینگ)

همچنین توانائى طراحى، نصب و راه اندازى تاسیسات برق ساختمان و صنعتى را دارا میباشد که شامل مراحل زیر میباشد:

1- تجهیز کارگاه 

2- کنده کارى : هیلتى ، شیارزن ، دستى 

PVC ، 3- لوله کشى : با زانو آماده ، بدون زانو خم شامل لوله هاى فوالدى ، پلى آمید

4- قوطى گذارى 

5- سیم کشى 

6- سربندى 

7- بستن کلید و پریز 

8-  نصب چراغ 

9- کابل کشى : کانال ، داکت ، سینى 

7- سیستم ویدئو مرکزى و مداربسته 

8- سیستم ارتینگ ( چاه ، تسمه ، مواد شیمیائى و…)

9- سیستم دیجیتال FF (اینترکام) ، معمولى و تصویرى 

 UPS 10- سیستم هاى برق اضطرارى شامل دیزل ژنراتور و

11- کابل کشى زمینى ، هوائى ، صنعتى و ساختمانى

گروه تاسیسات الکتریکال
(صنعتى ، ساختمانى و شهرى)
ELECTRICAL INSTALLATIONS
(INDUSTRIAL AND URBAN )



طراحى ، نصب و راه اندازى ، تعمیر و نگهدارى  :

1-سیستم هاى پیجینگ صنعتى ، ساختمانى و شهرى 

(GSM) اپراتورهاى اتوماتیک مخابراتى و سیستم گویاى مکانیزه ،(VR) 2- سیستم هاى ضبط مکالمات

3- سیستم هاى پیشرفته حفاظتى

4- سیســتم آنتن مرکزى (MATV) و تلویزیون کابلى و ویدئو مرکزى

(SMATV) 5-سیستم دیجیتال مرکزى

RDF & CUAJE & CHNZE 6- سیستم هاى برق گیر الکترونیکى و حفاظت از صاعقه ، ارتینگ محصول

7-سیستم هاى  پیشرفته دوربین مداربستهFC&CCTV  (کنترل کامپیوترى دوربین مداربسته از مناطق دور)

8- سیستم هاى تخصصى صوت و تصویر ، نور ، مولتى مدیا 

Home Automation System 9-سیستم هاى تخصصى اتوماسیون خانگى

Home Network System 10- سیستم هاى تخصصى شبکه خانگى

11- سیستمهاى ارتباط داخلى (اینترکام)

12- دربهاى اتوماتیک ورودى ساختمان ومدیریت پارکینگ ،

UPS و دیزل ژنراتورهاى دوگانه سوز وSilent  13- سیستم هاى برق اضطرارى شامل  ژنراتورهاى گازسوز

14- طراحى و ساخت مدارات و دستگاههاى الکترونیکى پیشرفته شامل انواع میکرو کنترلرها و میکرو سوئیچ ها

گروه الکترونیک ومخابرات
ELECTRONICS AND
TELECOMMUNICATIONS



گروه پست ها و خطوط فشار قوى:

1-بخش فشار قوى (پستهاى 63 ،132 ،230 و 400 کیلو ولت )

2-بخش فشار متوسط ( تابلوهاى 6/6 ،11 ، 20 و 33 کیلو ولت )

3-بخش فشار ضعیف و سیستم توزیع (400 ولت )

4-خطوط برقى ( 11، 20 ، 33 ، 63 ، 132 ، 230 و 400 کیلو ولت )

5- طراحى ، تهیه ، نصب و راه اندازى مولد هاى گازسوز  برق بر پایه موتورهاى گاز سوز

GAS TURBO GENERATOR 6- طراحى ، تهیه ، نصب و راه اندازى مولد هاى گازسوز  برق بر پایه توربین هاى گازى

گـروه پست ها و
خطوط فشار قوى
SUBSTATIONS AND
HIGH-VOLTAGE LINES



طراحى و راه اندازى سیستم هاى اینترنت و اینترانت به شرح ذیل: 

1-پشتیبانى و نگهدارى سیستم هاى کامپیوترى و شبکه

2-برنامه نویسى مبتنى بر شبکه

VAN & LAN 3-طراحى و اجراى شبکه هاى

4-طراحى و اجراى سیستم هاى امنیتى (سطح دسترسى کاربران،ایمن سازى در مقابل ویروس و هک)

5-ایجاد و طراحى Mail server جهت ارسال و دریافت E-mail(داخلى و مبتنى بر اینترنت )

6-ایجاد و طراحى Web serverجهت تقســیم اینترنت و زمانبندى و ســطح دسترســى کاربران به داده هاى مشخص شده

 Domain Controller 7-نصب و راه اندازى

Webhosting و اختصاص Domain 8-ثبت

Web site 9-طراحى و اجراى انواع

 IT گروه کامپیوتر و
COMPUTER AND IT GROUP



گروه راه و ساختمان:

اجراى ساختمانهاى ادارى و صنعتى 

اجراى فونداسیون هاى تجهیزات صنایع مختلف 

اجراى جاده هاى دسترسى داخل سایت 

گروه راه و ساختمان
CIVIL GROUP



گروه مکانیک :

طراحى ، تهیه ، نصب و راه اندازى تاسیسات مکانیکال ( صنعتى ، ساختمانى و شهرى )

طراحى ، تهیه ، نصب و راه اندازى ماشین آالت 

ارائه خدمات مشاوره و نظارت 

CHP طراحى ، تهیه ، نصب و راه اندازى سیستم هاى گرمایش و سرمایش

انجام پایپینگ و نصب تجهیزات

مکانیـک گـروه 
MECHANICS GROUP



خدمات آموزشی بر اساس کدها و استاندارهاى NFPA , OSHA, BS و سایر منابع مراجع معتبر :

برگزاري کالس هاي حوزه HSE شامل آشنایی با قوانین ومقررات HSE، دوره هاي HSE-MS، OHSAS 18001 و ...

برگزاري کالس هاي حوزه ایمنی شامل ایمنی کار با انواع ادوات ، تجهیزات و ماشین آالت صنعتی، ایمنی برق، و ...

F&G برگزاري کالس هاي حوزه آتش نشانی و

برگزاري آموزش هاي مربوط به نظامات یکپارچه و ممیزي ها (EFQM ، 14001 ISO ، 9001 ISO و ...) 

استقرار و اعطاء ستاره هاى کیفیت پروتکل بین المللى GOLDEN STARS از طرف TUV REGISTER آلمان به شرکت هاى پتروشیمى, پاالیشى
گاز, و سایر صنایع

خدمات مدیریت ریسک

طراي و تدوین سیستم هاي مدیریت ایمنی و بهداشت ERP (واکنش در شرایط اضطراري) بر اساس استاندارد 

ارزیابی و مدیریت ریسک هاي زیست محیطی

ارزیابی و مدیریت ریسک هاي ایمنی بهداشت

ارزیابی و مدیریت ریسک هاي حریق

خدمات نرم افزاري

ایجاد نرم افزار مدیریت بحران در شرایط اضطراري

(ICS) ایجاد نرم افزار آتش نشانی جهت اجراي سیستم فرماندهی حادثه

گروه HSE و آتش نشانى
HSE & FIRE FIGHTING



F&G خدمات مشاوره و استقرار دپارتمان

ایجاد و استقرار دپارتمان تخصصی F&G در شرکت هاى بزرگ پاالیشگاهى, پتروشیمى, و سایر صنایع به همراه آموزش هاى الزم 

انجام پروژه هاي مشاوره اي و استقرار سیستم ها ي مختلف در ادارات ایمنی و آتش نشانی

تهیه ،ترجمه ، چاپ کتب ایمنى و آتش نشانى معتبر بر اساس استانداردها و منابع بین المللى

ترجمه کتاب ghting� Essential of Fire انتشــارات IFSTA آمریکا

ترجمه کتاب Fire detection and suppression systems انتشــارات IFSTA آمریکا

طرح جامع مرکز کنترل و مانیتورینگ آتش نشانى

(F&G)1- مانیتورینگ و کنترل سیستم هاي اعالم و اطفاء حریق

2- پاترولینگ(مشخص نمودن کلیه مسیرهاي دسترسی،  مسیرهاي مسدود و...)

3- پیجینگ سراسري

(Navigation) 4- مانیتورینگ پیمایش

5- نمایش MSDS مواد خطرناك که توسط دتکتورها شناسایی شدهاند

6- نظارت صوتی و تصویري کلیه واحدهاي عملیاتی 

همکارى و تعامل موثر با شــرکت هاى معتبر بین المللى از جمله شــرکت SA ایتالیا و IN CONTROL SYSTEM کانادا جهت بازرگانی و خرید, 
نصب و اجراى پروژه هاى آتش نشانی

این شرکت توان طراحى ، نظارت و اجراى مانورهاى آتش ، امداد ونجات ، زلزله را در کالس هاى مختلف را دارا میباشد 

انجام پروژههاي EPC در بخش هاي مختلف

پروژه هاي مربوط به سیســتم هاي اعالن و اطفاء حریق و F&G در مراکز برق، مخازن مواد نفتی، re protection� Rim seal, واحد هاي فرآیندي

و ساختمان هاي اداري و انبارها

پروژه هاي مربوط به سیستم هاي مختلف آتش نشانی شامل شبکه آب و ...

بازرگانى و تامین اقالم و تجهیزات ایمنى و آتش نشانى

گروه HSE و آتش نشانى
HSE & FIRE FIGHTING



گروه انرژى :

گــروه صنعتــى RDF بــا توجــه بــه نیــاز کشــور و رویکــرد بیــن المللــى بــه ســمت انرژیهــاى نــو و حفــظ محیــط زیســت اقــدام بــه ســرمایه 

گــذارى و تاســیس موسســه علمــى و دانــش بنیــان با نام نیرو انرژى پاســارگاد NEP در ســال 1388نمــود که در زمینــه مطالعه ،آزمایش 

تولیــد ،انتقــال دانــش فنــى در زمینــه انرژیهــاى نو،طراحــى و مشــاوره ،تولیــد و ســاخت ،تعمیــر و نگهــدارى تاسیســات نیروگاههــاى 

آبى ،بادى ،گازى ،خورشیدى ، اتمى و خود مولد فعالیت خود را آغاز نموده است .

انـرژى گــروه 
ENERGY GROUP



خیابان   آدرس: تهران، خیابان فردوسى،

نوفل لوشاتو، پالك 21، واحد 52، طبقه 5  

تلفن : 80801325-6

 تلفکس : 80801328

E-mail: info@ rdf-group .com 

website:  www.rdf-group.com


