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  به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        نام

 جهت  اجرا ابالغ رده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  کاررناستان ستازمان ،   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران استانداردسازمان میی 
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین ،کمیسیون 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور ،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی پیشرفت اا 

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 آن اتا  عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 سمت و/ يا نمايندگی رئيس : 

 منفرد  ، حمید رضا

 س دیسانس مهندسی مکانیک  

 رئیس اداره خودرو و نیرو محرکه
 اداره کل نظارت بر اجرا  استاندارد 

  دبير :

 داقان آزاد ، مهد 

 سدیسانس  مهندسی برق  

 کاررناس اداره کل نظارت بر اجرا  استاندارد صنایع فی  

  ): س اسامی به ترتیب حروف ادفبا اعضاء 

 رئیس مهندسی ررکت ایران دوچر  آقایی، مسعود

 دیسانس  مهندسی مکانیک

 کاررناس ررکت بازرسی گردونه کار آزما ایمانی ، مسعود

 عیوم دریاییمهندسی دیسانس 

 کاررناس فنی ررکت یکتاز سیکیت کویر اصفهانی ، فرانگ

 سفوق دیسانس  مهندسی مکانیک

 ق  استان استاندارد کل اداره کاررناس حسین فرد، بدر 

  دیسانس مهندسی مکانیک

 مدیر پروژه ررکت تک تاز موتور پیرو  ، عیی

 دیسانس  مهندسی طراحی صنعتی

 اجرا  استاندارد صنایع فی  کاررناس اداره کل نظارت بر  ساتر ، تحریریان 

  دیسانس مهندسی مکانیک

 ادبرز صنعت رااورد بازرسی ررکت غالمرضا ، تمیمی

  صنایع دیسانس

 ادبرز استان استاندارد کل اداره کاررناس بابک ، تهیو 

  برق مهندسی دیسانس

 ق وین استان استاندارد کل اداره کاررناس مهد  سید حسینی،

  فی یک دیسانس

 بناب سیکیت امتا جهان ررکت ،رضا خیادی

  اجرایی مدیریت دیسانس

 آزما کار گردونه بازرسی ررکت محمد ، رضائی

  دیسانس مهندسی مکانیک فوق

 بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ررکت رضا ، ذاکر 

  دیسانس مهندسی مکانیک

 مدیر کنترل کیفیت پیشتاز موتور توس رفائی فالح، ناصر

  فوق دیسانس مهندسی مکانیک 
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 ایران موتورسیکیت انجمن دبیر ضیاء مقدم ، بهمن

  دیسانس  مهندسی مکانیک

 ایران مهندسی بازرسی ررکت  قدس،مسعود طائر

  دیسانس مهندسی مکانیک

 پارسه آسا آزمون بازرسی ررکت مرتضی تبری  ، طباطبائی

  دیسانس مهندسی مکانیک

 ادبرز صنعت رااورد بازرسی ررکت راندی ،رضا کالای

  دیسانس مهندسی مکانیک

 کاررناس اداره کل نظارت بر اجرا  استاندارد صنایع فی   سپهر ، کهوند

  دیسانس مهندسی مکانیک

 تالش موتورسیکیت تودید  ررکت فریبرز ، نامور

  دیسانس  مهندسی مکانیک   

 ق  استان استاندارد کل اداره کاررناس حسین محمد ، نجفی

  دیسانس مهندسی مکانیک فوق

 مدیر مهندسی و تضمین کیفیت نیرو محرکه نظر ، حسین

  فوق دیسانس  مهندسی مکانیک 

 پارسه آسا آزمون بازرسی ررکت عییرضا ، موسویان

  متادوژ  مهندسی دیسانس
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 يش گفتارپ

 1333 نخستین بار در سال "تائید نوع و روش اجرایی  استاندارد –موتور گاز  و موتورسیکیت  "استاندارد 

تدوین رد.این استاندارد بر اساس پیشنهاد اا  رسیده و بررسی توسط س سازمان میی استاندارد ایران   و تایید 

اجالس کمیته میی  رشصد و افتادمین کمیسیون اا  مربوط برا  اودین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در

 3، اینک به استناد بند یک ماده  مورد تصویب قرار گرفته است 13/19/29 مور  خودرو و نیرو محرکهاستاندارد 

، به عنوان 1331مصوب بهمن ماه   ، استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات 

 . استاندارد میی ایران منتشر می رود

،  ، عیوم و خدمات انی در زمینه صنایعبرا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جه

قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 ،  . بنابراین ، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت استاندارداا ارائه رود

 . دید نظر استاندارداا  میی استفاده کردباید امواره از آخرین تج

 است. 1333سال  3333این استاندارد جایگ ین استاندارد میی ایران رماره 

 

 : منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است

 
1- DIRECTIVE 2002/24/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

of 18 March 2002  - relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles  

2- COMMISSION DIRECTIVE 2003/77/EC of 11 August 2003 correcting and amending 

Directive 2002/24/EC 

3- COMMISSION DIRECTIVE 2005/30/EC of 22 April 2005 correcting and amending 

Directive 2002/24/EC 

 مصوبات ابالغی سازمان میی استاندارد در رابطه با تایید نوع موتورسیکیت -2
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 مقررات تائيد نوع و روش اجرايی - وسايل نقليه دو يا سه چرخ

 

 هدف  2

و امچنین  1چر  یا چهار سه ،ادف از تدوین این استاندارد تعیین روش تائید نوع وسایل نقییه موتور  دو  

، دارا  چرخها  دو قیو یا سایر موارد  که برا  حرکت در جاده دو ، سه یا چهار چر وسایل نقییه موتور  

 بارد. ه میدرنظر گرفته رده اند و نی  اج اء و قطعات فنی مج ا  آن وسایل نقیی

اد امی  و استاندارداا  جداگانه تأیید نوع مندرج در این استاندارد اد امات این استاندارد کییهاجرا   –یادآور  

 د.ناد ام دیگر  را صراحتاً ابالغ نمایمراجع ذیصالح است مگر آن که 

 دامنه کاربرد  1

  دارد:وسایل نقییه زیر کاربرد گروه اا  این استاندارد برا   -9-1

  که L2e  یا وسایل نقییه سه چر  سدسته L1eاا، یعنی وسایل نقییه دو چر  سدسته  9موتورگاز  - 9-1-1

 کییومتر بر ساعت نبارد با مشخصات ذیل: 23حداکثر سرعت طراحی آنها بیش از 

 در نوع دارا  دو چر ، قوا  محرکه باید دارا  مشخصات ذیل بارد:   -9-1-1-1

 سانتی متر مکعب نبارد یا ؛ 39تراق داخیی ظرفیت سییندر بیش از ادف  در نوع اح

 کییو وات نبارد. 2ب  در نوع ادکتریکی، حداکثر توان اسمی پیوسته بیش از 

 در نوع دارا  سه چر ، قوا  محرکه باید دارا  مشخصات ذیل بارد: -9-1-1-9

 سانتیمتر مکعب نبارد یا ؛ 39ادف  در نوع احتراق جرقه ا  سمثبت  ظرفیت سییندر بیش از 

 کییووات نبارد یا؛ 2ب  در انواع دیگر احتراق داخیی، حداکثر توان خادص خروجی بیش از 

 کییو وات نبارد. 2پ  در نوع ادکتریکی، حداکثر توان اسمی پیوسته بیش از 

  امچنین با یدك L3eسدسته  9موتورسیکیت اا، یعنی وسایل نقییه دو چر  بدون یدك کش کنار   -1-2-1

سانتی متر مکعب  39 ، که به قوا  محرکه احتراق داخیی با حج  سییندر  بیش از L4eکش کنار  سدسته 

 کییومتر بر ساعت بارد.  23مجه  رده اند و/ یا حداکثر سرعت طراحی آنها بیش از 

                                                 
1- Quadricycle 

2-Moped 

3-sidecar 
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به قوا  محرکه    کهL5eموتورسیکیتها  سه چر  یعنی وسایل نقییه ا  با سه چر  متقارن سدسته     -1-2-9

سانتی متر مکعب مجه  رده اند و/ یا حداکثر سرعت طراحی آنها  39احتراق داخیی با حج  سییندر بیش از 

 کییومتر بر ساعت بارد. 23بیش از 

این استاندارد امچنین باید در مورد موتورسیکیتها  چهارچر ، یعنی وسایل نقییه موتور  چهار چرخی  -9-1-2

 یل می بارند، اعمال رود:که دارا  مشخصات ذ

  L6eکییوگرم سدسته  339موتور سیکیت اا  چهار چر  سبک، که جرم بدون بار آن اا کمتر از   -9-1-2-1

کییومتر بر ساعت نبوده، جرم باتریها  23بارد این جرم در وسایل  نقییه ادکتریکی که حداکثر سرعت آنها بیش از 

 صوصیات ذیل می بارد:را رامل نمی رود و قوا  محرکه دارا  خ

 سانتی متر مکعب نمی بارد یا ؛   39احتراق جرقه ا  مثبت که حج  سییندر آنها بیش از  -ادف 

 کییووات نبارد و یا؛ 2در انواع دیگر احتراق داخیی که حداکثر توان خادص آن بیش از  –ب 

 ارد.کییووات نب 2در نوع ادکتریکی که حداکثر توان اسمی پیوسته آن بیش از -پ

را برآورده نمایند مگر  L2eاین وسایل نقییه باید اد امات فنی قابل کاربرد در موتور گاز  اا  سه چر ، دسته 

 آنکه استاندارد جداگانه ا  برا  آنها تعریف رده بارد.

به آنها اراره نشده است، باید اد امات فنی  1-2-1-9سایر موتورسیکیت اا  چهار چرخی که در بند   -9-1-2-9

  بکار گرفته می روند را برآورده نماید، مگر آنکه استاندارد  L5eکه در موتور سیکیتها  سه چر  سدسته 

 جداگانه ا  برا  آنها تعریف رده بارد.

کییوگرم، سدسته  299اا  چهار چرخی است که جرم بدون بار آنها کمتر از  یکیتاز موتورس  گونهمنظور آن 

L7e کییوگرم برا  وسایل نقییه ا  که برا  حمل بار در نظر گرفته رده اند ساین جرم در وسایل  339  و یا

یها را رامل کییووات نمی بارد، جرم باتر 13نقییه ادکتریکی، که حداکثر توان خادص قوا  محرکه آنها بیش از 

 نمی رود . 

 این استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد:  9-9

 کییومتر بر ساعت.  6وسایل نقییه با حداکثر سرعت طراحی کمتر از    -

 وسایل نقییه قابل کنترل توسط رخص پیاده در پیاده رو.   -

 حرکتی.  –وسایل نقییه مورد استفاده توسط معیوتن جسمی  -
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 وسایل نقییه مورد استفاده در مسابقات جاده ا  و غیر جاده ا .   -

 وسایل نقییه ا  که قبل از تاریخ بکارگیر  این استاندارد در تردد بوده اند.   -

 تراکتوراا و مارین اا  مورد استفاده در کشاورز  یا ااداف مشابه.   -

ت در خارج از جاده طراحی رده اند و دارا  چرخها  وسایل نقییه ا  که در اصل برا  گیراندن اوقات فراغ  -

 متقارن بوده به ترتیبی که یک چر  در جیو وسییه نقییه و دوچر  در عقب آن قرار دارته بارد. 

بغیر از قطعات و واحد اایی که برا  نصب بر رو  وسایل نقییه، تحت پورش این استاندارد منظور رده اند،   -

 .اا  فنی دیگر در نظر گرفته نشده اند ایچ یک از قطعات یا واحد

کییو وات مجه   93/9دوچرخه اایی که دارا  پدادی است که به یک موتور ادکتریکی با حداکثر توان اسمی   -

کییومتر بر ساعت می  93وقتی که سرعت آن به  "کااش یافته و نهایتا "رده اند که توان خروجی آنها تدریجا

 گردد. کند قطع می ه دوچرخه سوار پدال را راا میرسد، و یا قبل از آن وقتیک

 تودید می روند. 2موتورسیکیت اایی که بصورت دست ساز  -

 

 مراجع الزامی    9

مدارك زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده رده است. به این ترتیب آن مقررات 

 ج ئی از این استاندارد محسوب می روند. 

در مورد مراجع دارا  تاریخ چاپ و یا تجدید نظر، اصالحیه اا و تجدید نظراا  بعد  آن مدارك مورد نظر 

نیست. معهیا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد آخرین اصالحیه اا و تجدید نظراا  مدارك اد امی زیر را 

 مورد بررسی قرار داند. 

دید نظر، آخرین چاپ و یا تجدید نظر آن مدارك اد امی ارجاع داده رده در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و یا تج

 مورد نظر است.

 :استفاده از مراجع زیر برا  کاربرد این استاندارد اد امی است

  فرم مشخصات موتورسیکیتها -  6332استاندارد میی ایران به رماره   3-1

مقررات و روش اجرایی  -تایید نوع وسایل نقییه موتور  -خودرو -6292استاندارد میی ایران به رماره   3-9

                                                 
1 

- single 
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 : گواای تایید نوعاخی  جهت ذیل استاندارداا  جداگانه   3-3

 13963       گیر ترم سیست   -موتورسیکیت  -

 13133    کنترل انواع موقعیت اا و عمیکرد اا -موتورسیکیت  -

 13969      جک اا   موتور سیکیت -موتورسیکیت  -

 13396   وسایل عالمت دانده نور  نصب تجهی ات رورنایی و-موتورسیکیت -

 13961      اشدار دانده صوتی -موتورسیکیت  -

 6123        موتورسیکیتباتر   -

 6391       حداکثر سرعت -موتورسیکیت  -

 6633       توان خادص -موتورسیکیت  -

 363        تایر باد  -یت موتورسیک -

 6696       مصرف سوخت -موتورسیکیت  -

 3312       جرم و ابعاد -موتورسیکیت  -

 3313       سرعت سنج -موتورسیکیت  -

 3316      تجهی ات ضد سرقت -موتورسیکیت  -

 3313      پالك اا  رناسایی -موتورسیکیت  -

 3313      موقعیت نصب پالك عقب -موتورسیکیت  -

 3312       دستگیره سرنشین -سیکیت موتور -

 19933        چراغ اا  موتورسیکیت -

 11219       مخ ن سوخت -موتورسیکیت  -

 11211      معیاراا  عدم دستکار  -موتورسیکیت  -

 11219      تجهی ات اتصال ترییر -موتورسیکیت  -

 11213   مربنداا  ایمنی و کمربنداا  ایمننقاط تکیه گاه ک -موتورسیکیت  -

 11212 پنجره اا ؛ برف پاك کن اا  ریشه جیو؛ ریشه رواا؛ و غیره -موتورسیکیت  -
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 6332     معیاراا  جیوگیر  از آتیندگی -موتورسیکیت  -

 19939      سطح صدا و سیست  اگ وز -موتورسیکیت  -

 EC-97/24-C3     اا  بیرونی برجستگی -موتورسیکیت  -

 EC-97/24-C4     آینه ساا  دید عقب -موتورسیکیت  -

   EC-97/24-C8     سازگار  ادکترومغناطیسی -موتورسیکیت  -
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 اصطالحات و تعاريف    4

 در این استاندارد اصطالحات و / یا واژه اا با تعاریف ذیل بکار می روند. 

 نوع وسيله نقليه  4-2

 آن ساا  می بارد:  که موارد زیر مشخص کننده نوع 2گونهوسییه نقییه یا دسته ا  از وسایل نقییه س

و غیره، امانگونه که در  L2e، سه چر  L1e ادف  متعیق به یک دسته واحد بارند. سموتور گاز  دو چر 

 تعریف رده است . 1-9بند 

 ب  توسط یک سازنده ساخته رده بارند.

 پ  راسی، تنه
 بارند.، زیر مجموعه تنه، کفی یا سازه اایی که اج اء اصیی به آن متصل رده، یکسان 1

 ت  دارا  قوا  محرکه با اصول عمیکرد  یکسانی بارند ساحتراق داخیی، ادکتریکی، ایبرید و غیره .

 ث  دارا  نشانه مشترك ساز طرف سازنده  بارند.

 گونه 4-1

 آن ساا  می بارد:  گونه  از یک نوع، که موارد زیر مشخص کننده 9مدلوسییه نقییه یا دسته ا  از وسایل نقییه س

 بدنه مشابه. سمشخصات اصیی رکل   -

ی  از وسایل نقییه که تفاوت مابین کمترین و بیشترین مقدار جرم در حال حرکت آنها بیش از مدددسته ا  س   -

 درصد کمترین مقدار نبارد. 99

درصد  99ی  از وسایل نقییه که تفاوت کمترین و بیشترین مقدار حداکثر جرم مجاز، بیش از مدددسته ا  س  -

 ن مقدار نبارد.کمتری

 ا  یا احتراق تراکمی . دارا  سیکل عمیکرد مشابه بارند س دو یا چهار زمانه، احتراق جرقه  -

ی  از وسایل نقییه که تفاوت مابین کمترین و بیشترین مقدار حج  سییندر قوا  محرکه سدر مدددسته ا  س  -

 ر نبارد.درصد کمترین مقدا 39مورد قوا  محرکه احتراق داخیی ، بیش از 

  دارا  تعداد و آرایش مشابه در سییندراا بارند.  -

                                                 
1
- Variant 

2
- Frame 

3
- Version 
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ی  از وسایل نقییه که تفاوت بین کمترین و بیشترین مقدار توان خروجی قوا  محرکه، بیش از مدددسته ا  س  -

 درصد کمترین مقدار نبارد. 39

 دارا  نحوه عمیکرد مشابهی بارندسدر مورد موتوراا  ادکتریکی .  -

 نوع جعبه دنده مشابهی بارندسدستی، اتوماتیک و غیره .دارا    -

   مدل 4-9

مشابه که می تواند ار یک از تجهی ات، قطعات یا سیست  اا  فهرست رده در  گونهوسایل نقییه ا  با نوع و 

 پیوست اطالعاتی ب را رامل رود، مشروط بر آنکه فقط دارا  ررایط ذیل بارد:  

زیر ذکر رده بارد:ادف  یک مقدار واحد برا  موارد   

 جرم در حال راندن ؛  -

 حداکثر جرم مجاز ؛  -

 توان قوا  محرکه ؛   -

 حج  سییندر قوا  محرکه و؛  -

 چ برا  آنها ذکر رده بارد.  ب  یک سر  نتایج آزمون مطابق با پیوست

 سيستم 4-4

ت اد امات استاندارداا  ار سیستمی از وسییه نقییه امانند ترم اا، تجهی ات کنترل آتیندگی و غیره که تح

 جداگانه قرار دارند.

 واحد فنی مجزا 4-5

وسییه ا  مانند یک سیست  صدا خفه کن اگ وز قابل تعویض که تحت اد امات یک استاندارد جداگانه قرار دارد و 

 بصورت بخشی از وسییه نقییه در نظر گرفته رده است و می تواند بصورت جداگانه ودی تنها در ارتباط با یک یا

چند نوع مشخص از وسایل نقییه که آن استاندارد جداگانه، قیود اجرا  آن را بیان می دارد، مورد تائید نوع قرار 

 .گیرد
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 قطعه 4-6

که تحت اد امات یک استاندارد جداگانه قرار دارد و بصورت بخشی از وسییه نقییه در  چراغوسییه ا  مانند یک 

نوعی مستقل از وسییه نقییه بارد که آن استاندارد جداگانه  گواای تاییدنظر گرفته رده است و می تواند دارا  

 قیود اجرا  آن را بیان می دارد.

 تائيد نوع  4-8

روش اجرایی که بموجب آن مرجع ذیصالح پس از طی مراحل مربوطه، گواای می داد که یک وسییه نقییه، 

استاندارد اا  جداگانه را تامین  ن استاندارد و یارده در ای سیست ، واحد فنی مج ا یا قطعه، اد امات فنی تعیین

 نموده و بررسی اا  انجام رده، صحت داده اا  سازنده، طبق پیوست ادف ، را تائید می نماید. 

2چرخ هاي دوقلو 4-7
 

 269دو چر  که بر رو  یک محور نصب رده اند و فاصیه مابین مراک  سطوح تماس آنها با زمین کمتر از 

 . چر  اا  دو قیو باید به عنوان یک چر  در نظر گرفته روند. میییمتر می بارد

 دوگانه:  1وسايل نقليه با سيستم پيش رانش 4-3

 وسایل نقییه با دو نوع سیست  پیش رانش متفاوت، نظیر یک سیست  ادکتریکی و یک سیست  گرمایی.

 سازنده:  4-21

نان از تطابق تودید را در برابر مرجع یک رخص یا سازمان که مسئودیت کییه موارد فرآیند تائید نوع و اطمی

درگیر کییه مراحل تودید وسییه نقییه، قطعه یا  "ذیصالح دارد. ضرور  نیست که آن رخص یا سازمان مستقیما

 واحد فنی مج ا  تحت پورش فرآیند تائید بارد. 

 :مدیر کنترل کیفیت 2-19-1

وع و فرآیند تایید ن اد امات و مجر  ردهتایید صالحیت  ، مقررات مییکه مطابق با  واحد سازمانییک رخص یا 

 می بارد.  تطابق تودید در واحد تودید 

 

 

                                                 
1 - Twinned wheels 
2 - Twin – propulsion 
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 خدمات فنی:  4-22

جهت انجام آزمون اا یا بازرسی اا، از طرف مرجع ذیصالح، تعیین رده است. امچنین این سازمان که  یک

 انجام رود. ست توسط خود مرجع ذیصالح مستقیماًوظیفه ممکن ا

یک مرک  جهت انجام بازرسی اا  که توسط مرک  میی تایید صالحیت ایران تایید  ررکت بازرسی فنی:  2-11-1

 صالحیت رده است.

 یک مرک  جهت انجام آزمون استاندارداا  اجبار  مرک  آزمون: 2-11-9

 مرجع ذيصالح: 4-21

 .سازمان میی استاندارد ایران می بارددر این استاندارد 

 مسئول ذيصالح :  4-29

می بارد که منظور از آن در این   سازمان مسئول مورد تائید مرجع ذیصالح، جهت اجرا  فرآیند تائید نوع 

 اداره کل استاندارد استان است. استاندارد،

به غیر از آنچه که در پیوست   این  (مسؤل ذیصالح می تواند تمام یا بخشی از وظایف خود را   2-13-1

 حد خدمات فنی واگیار نماید. استاندارد آمده است  به وا

مسؤل ذیصالح می تواند برا  آن بخشی از وظایف خود که به واحد خدمات فنی واگیار کرده است  2-13-9

...  ، ررایط و ضوابط ویژه ا  قرار داد. دکن این اقدامات  سمانند نحوه و زمان نمونه بردار ، زمان آزمون اا و

 بایست با مرجع ذیصالح اماانگ گردد.

 نوع  روش اجرايی جهت اعطاي گواهی تائيد 5

ذیصالح ارائه روند. این درخواست اا باید  مسؤلدرخواست اا برا  تائید نوع باید توسط سازنده به  5-2

امراه با مستندات اطالعاتی بارند که نمونه ا  از آن، برا  تائید نوع وسایل نقییه، در پیوست ب 

 ، واحد فنی مج اء و قطعه نی  در این پیوست، نمونه ا  ررح داده رده است. برا  تائید نوع سیست

 ارائه رده است که امراه با سایر مستندات به سند اطالعاتی ارجاع داده می رود. 

 

 



11 

 

 

 

 تاييد نوع موارد اعطاء  3-9

نوع، توسط مرجع ذیصالح به کییه انواع وسایل نقییه، واحد اا  فنی مج ا و قطعات، در  گواای تائید   3-9-1

 صورتی که عالوه بر ضوابط مرجع ذیصالح موارد ذیل را نی  تامین نمایند، اعطاء خوااد رد: 

العاتی که در ادف   نوع وسییه نقییه باید اد امات فنی استاندارداا  مربوطه را برآورده نماید و نی  باید با اط

 فهرست جامع پیوست  ادف توسط سازنده ررح داده رده است، مطابقت نماید. 

ب    سیست ، واحد فنی مج ا یا قطعه باید اد امات فنی استاندارداا  جداگانه مربوطه را برآورده کرده و نی  

 طابقت نماید. باید با اطالعاتی که در فهرست جامع پیوست ادف توسط سازنده ررح داده رده است، م

قبل از اجرا  تائید نوع، مسئودین ذیصالح در سازمان ذیربط که این عمییات را انجام می داند، باید      3-9-9

کییه مراحل ضرور  را در نظر گیرند تا اطمینان حاصل رود که کییه آن موارد بر طبق مفاد پیوست ج می 

واحد اا  فنی مج ا یا قطعات ساخته رده و توزیع رده در بارند، تا در نتیجه وسایل نقییه جدید، سیست  اا، 

 بازار یا عرضه رده جهت فروش یا خدمات پس از فروش، مطابق با نوع تائید رده بارند. 

، باید اطمینان حاصل کنند که رعایت مفاد پیوست ج ادامه 9-9-3مسئودین ذیصالح اراره رده در بند   3-9-3

 خوااد یافت. 

نوع سیست ، واحد فنی  نقییه با یک یا چند گواای تائیدنوع وسییه  ا  تائیدیک درخواست بر ارگاه     3-9-2

مج ا یا قطعه که توسط سازمان ذیربط صادر رده است، امراه بارد، طبق ضوابط مرجع ذیصالح دیگر نیاز  به 

ع بوده اند سبا توجه به نو گواای تاییدتائید مجدد این سیست  اا، واحد اا  فنی مج ا یا قطعاتی که دارا  

 ب  نمی بارد.  -1-9-3اد امات بند 

نوع سیست ، واحد فنی مج ا یا قطعه ا  که اعطا کرده  گواای اا  تائید پاسخگو مرجع ذیصالح باید   3-9-3

نوع برا  یک نوع وسییه نقییه را اعطاء می کنند، باید تطابق تودید  گواای تاییداست بارد. مسئودین ذیصالح که 

 را، بررسی نمایند. 
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چنانچه مرجع ذیصالح در یابد که وسییه نقییه، سیست ، واحد فنی مج ا، یا قطعه با وجود آنکه با قیود     3-9-6

تردد در جاده ایجاد می کند، مطابقت دارد، مع ایا امچنان ریسک ردید  برا  ایمنی  1-9-3ذکر رده در بند 

 می تواند اعطا  تأیید نوع را رد نماید. 

در رابطه با وسایل نقییه ا  که در رمول این استاندارد قرار می گیرند ودی دارا  ررایط و مشخصات   3-9-3

ر، گازسوز، نقییه سه یا چهار چر ، اتاق دا ایلخاصی از دحاظ ایمنی، عمیکرد  و یا ترافیکی می بارندس مانند وس

و ...   مرجع ذیصالح می تواند استاندارداا و یا قیود اضافی دیگر  را نی  جهت صدور  ،دوگانه سوزادکتریکی

 اد ام نماید. گواای تایید

 نوع                تكميل فرم تاييد    3-3

نوع،  تایید اربرد آنها در نوع موجود در پیوست پ برا  کییه انواع وسایل نقییه، با توجه به ک ییدفرم تا  3-3-1

، باید نتایج آزمون تحت موضوعات مرتبط میکور در ضمیمه فرم "باید توسط مسئول ذیصالح تکمیل گردد. ضمنا

 نوع نی  وارد گردد. سنمونه ا  از آن در پیوست چ ارائه رده است .  گواای تایید

ع، موجود در پیوست یا ضمیمه ار استاندارد نو تایید مسئول ذیصالح باید موارد مورد نظر در فرم      3-3-9

 نوع را، تکمیل نماید.  تایید جداگانه مربوط به ار نوع سیست ، واحد فنی مج ا یا قطعه، با توجه به کاربرد آنها در 

گوااینامه اا  تأیید نوع یک سیست ، واحد فنی مج ا یا قطعه باید مطابق با روش ررح داده رده در     3-3-3

 رماره گیار  رود. پیوست ث،

 

 ارسال گزارش به مرجع ذيصالح   3-2

نوع پر رده امراه با ضمائ   تایید مسئودین ذیصالح باید، در مدت یک ماه، یک کپی از گواای نامه    3-2-1

 برا  ار نوع وسییه نقییه که آنها نوع آن را تائید یا رد کرده اند، به مرجع ذیصالح ارسال نمایند. 

مسودین ذیصالح باید بطور ماایانه، فهرستی از سیست  اا، واحد اا  فنی مج ا یا قطعاتی را که در آن    3-2-9

 ماه مورد تأیید یا رد قرار گرفته اند، به مرجع ذیصالح، ارسال نمایند.

 گواهی تطابق   3-3

گواای تطابق به رکیی که در پیوست ت بند ادف نشان داده رده است، باید توسط سازنده برا  ار   3-3-1

وسییه نقییه که مطابق با نوع تائید رده ساخته رده است، کامل رود. چنین گواای باید امراه با وسییه نقییه 



12 

 

ماید که بددیل مسائل مادیاتی یا به منظور بارد. ار چند مرجع ذیصالح با حداقل سه ماه فرصت، می تواند اعالم ن

تنظی  مستندات و ردیابی وسییه نقییه، گواای تطابق باید رامل ج ئیات دیگر  نسبت به آنچه در پیوست ت بند 

 باید در مستندات اطالعاتی ارائه رده بارد.  "ادف آورده رده است بارد که ادبته ج ئیات آنها صراحتا

ا  تهیه رود که از ارگونه جعل مصون بارد. آن گواای باید بر رو  یک کاغی محافظت گواای تطابق باید بگونه 

 امراه با نشانه رناسایی سازنده وسییه نقییه، چاپ رود.  2رده با گرافیک رنگی یا بصورت برجسته

واحد  ت بند ب نشان داده رده است، باید توسط سازنده برا  ار گواای تطابق به رکیی که در پیوست   3-3-9

رده ساخته رده است،کامل رود. این گواای نامه برا  واحد  تایید که مطابق با نوع  1فنی مج ا یا قطعه غیر اصل

 اا  فنی مج ا یا قطعات اصل، تزم نیست. 

نوع می بارد، فقط در ارتباط با سایر اج اء  تایید انگامی که واحد فنی مج ا یا قطعه ا  که دارا     3-3-3

یه عمیکردش مشخص رود و یا مشخصه خاصی از آن آرکار گردد و به این ددیل باید با یک یا چند وسایل نقی

اد ام مطابقت دارته بارد، تنها زمانی می تواند تائید رود که آن واحد فنی مج ا یا قطعه، عمیکردش در ارتباط با 

نوع آن واحد  تایید د و دامنه کاربرد سایر اج اء وسایل نقییه، خواه حقیقی یا ربیه ساز  رده، تائید رده بار

نوع برا  یک واحد فنی مج ا یا قطعه باید ار نوع  تایید فنی مج ا یا قطعه باید محدود رده بارد. گواای 

محدودیت بکار رفته یا ار استاندارد برا  نصب آن را تعیین نماید. برطبق این محدودیت اا و اد امات، این گواای 

 نوع بارد، تائید رود. تایید نقییه دارا   باید زمانی که وسییه

 9-3نوع برا  یک واحد فنی مج ا یا قطعه که با توجه به بند  تایید ، دارنده 9-3-3بدون توجه به بند    3-3-2

اعطا رده است، باید می م رود که برا  ار واحد فنی یا قطعه ساخته رده، مطابق با نوع  گواای تاییدبه آن 

نوع را ضمیمه نماید و اگر استاندارد  نوع، نشانه کارخانه یا واحد تجار  خود و ررح وضعیت یدگواای تایدارا  

را به آن ضمیمه کند. در مورد آخر، تزم نیست  6-3نوع، طبق بند    تایید مج ایی نی  چنین اد امی دارد، نشانه 

 ید. را تکمیل نما 9-3-3، گواای تهیه رده برا  بند گواای تاییدکه دارنده 

                                                 
1 - watermarked 
2 - non-original 
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، دارا  محدودیتهایی 3-3-3نوع برا  واحد فنی مج ا یا قطعه که مطابق با بند  تایید ار دارنده گواای    3-3-3

جهت کاربرد است، باید ج ئیات اطالعات آن محدودیتها را ارائه داد و باید در موارد مقتضی، با ار واحد فنی 

 ئه نماید. مج ا یا قطعه ساخته رده، دستورادعمیها  نصب را ارا

نوع چنانچه از یک واحد فنی غیر اصل در یک یا چند وسییه نقییه استفاده  تایید ار دارنده گواای    3-3-6

نماید، باید ج ئیات اطالعات آن وسییه یا وسایل نقییه را، به نحو  که باعث تشخیص از نوع اصل آن گردد، ارائه 

 نماید.

 نشانه  و شماره گذاري    3-6

 تایید باید دارا  یک نشانه  ساخته رده است،  گواای تاییدار وسییه نقییه که مطابق با نوع دارا        3-6-1

 نوع، مطابق پیوست ث بارد.

نوع است  گواای تاییدار سیست ، واحد فنی مج ا و ار قطعه ساخته رده که مطابق با نوع دارا       3-6-9

نوع ج ء بارد که  تایید باید دارا  یک نشانه   بوطه را برآورده کرده بارد سدرصورتی که استاندارد جداگانه مر

 اد امات ررح داده رده در پیوست ث را در برگیرد.

نوع می تواند با اطالعات بیشتر ، که ویژگیها  معینی را مخصو  واحد  تایید اطالعات گنجانده رده در نشانه 

ود. اطالعات بیشتر باید، در موارد د وم، در استاندارد اا  جداگانه فنی مج ا یا قطعه، فراا  می کند، تکمیل ر

 مربوط به آن واحد اا  فنی مج ا یا قطعات، ررح داده روند.

 تغييرات در نوع تائيد شده    3-3

سازنده باید مسئول ساخت ار وسییه نقییه یا تودید ار واحد فنی مج ا یا قطعه مطابق با نوعی که   3-3-1

نوع است، بارد. توقف نهایی تودید یا ار گونه تغییر در اطالعات موجود در مستندات باید توسط  ییدتا دارا  

 نوع را صادر کرده است، اعالم رود.  تایید ذیصالح که آن  مسؤلنوع به  تایید دارنده 

 ر  در گواای متضمن ایچ تغیی 1-3-3اگر مسئودین ذیصالح مالحظه نمایند که تغییر در نوع، طبق بند   3-3-9

 سازنده را مطیع نمایند.  "نوع جدید نمی بارد، باید متعاقبا تایید نوع موجود یا در طرح یک گواای  تایید

بررسی اا یا اضافه  نیاز به مستندات،  1-3-3اگر مسئودین ذیصالح مالحظه نمایند که تغییر  طبق بند    3-3-3

ازنده را مطیع نمایند و آن آزمون اا را انجام داند. باید بررسی باید س "نمودن آزمون اا  جدید  دارد، متعاقبا

 نوع موجود یا گواای جدید گنجانیده روند. تایید اا یا آزمون اا،  در ادحاقیه اا به گواای 
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وسییه نقییه تغییر یابد، سازنده باید  گواای تاییدار زمان که موارد خاصی در مستندات اطالعاتی    3-3-2

، بگونه ا  که ماایت تغییر و تاریخ صدور در آن واضح بارد، ارسال ذیصالحنی رده را به مسئول صفحات بازبی

نماید. فقط در موارد  که تغییرات در مستندات اطالعاتی، ایجاد ادحاقیه در یک یا چند گواای تطابق پیوست ت 

مرجع در مستندات اطالعاتی  رماره   ضرور  می سازد، 31 -تا ت 23-و بنداا  ت 1-12-را سباستثنا  بند ت

 باید تغییر یابد.

واحد فنی   نوع، در اثر توقف نهایی تودید نوعی از وسییه نقییه، سیست ، تایید انگامی که یک گواای    3-3-3

نوع از اعتبار ساقط می رود، مسئودین ذیصالح صادر کننده گواای تائید نوع باید  تایید مج ا یا قطعه دارا  

 را در مدت یک ماه، مطیع نمایند. مرجع ذیصالح 

 عدم تطابق با نوع تائيد شده     3-3

اگر مرجع ذیصالح دریابد که وسایل نقییه، سیست  اا، واحد اا  فنی مج ا یا قطعات مطابق با نوعی که    3-3-1

 نوع است، نمی بارند، باید اقدامات ضرور  را جهت حصول اطمینان از تطابق تودید ار مورد دارا   تایید دارا  

، انجام داد و مسئودین ذیصالح صادر کننده گواای تائید نوع را از اقدامات انجام رده مطیع "نوع، مجددا تایید

  نوع رود. تایید نماید، زیرا ممکن است، در صورت ضرورت، منجر به دغو 

اگر مرجع ذیصالح دریابد که وسایل نقییه، سیست  اا، واحد اا  فنی مج ا یا قطعات، مطابق با نوعی     3-3-9

 نوع است، نمی بارند، میتواند درخواست بررسی موارد عدم تطابق یافت رده را از مجر   تایید که دارا  

نوع، باید بررسی اا  ضرور  را در مدت رش ماه پس از دریافت آن درخواست،  تایید ، بنماید. ار مجر  تاییدیه

نوع باید اقدامات معین رده در بند  تایید انجام داد. در صورت وقوع نقص در تطابق، مسئودین ذیصالح مجر  

 را انجام داند. 3-3-1

 اجع ذیربط را از ار گونه دغو مسئودین ذیصالح در مدت یک ماه از طریق مرجع ذیصالح باید سایر مر  3-3-3

 نوع و دتیل آن مطیع سازند.  تایید

نوع عدم تطابق را مورد تردید قرار داد، مراجع ذینفع باید موارد  تایید اگر مرجع تائید صادر کننده    3-3-2

رسیدن به  مورد اختالف را حل وفصل نمایند. مراجع ذیربط باید از نتیجه، مطیع رده و باید در صورت د وم برا 

 توافق رای نی اا  تزم را انجام داند. 
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نوع وسایل نقییه، سیست  اا، واحد اا  فنی مج ا و قطعات مقرر  تایید ا  ارز  مابین ررایط یا قیود    3-2

رده در این استاندارد و روش اا  مقرر رده در آیین نامه اا  بین ادمییی یا آیین نامه اا  کشور  دیگر، می 

 ط مرجع ذیصالح بررسی رود. تواند توس

اگر مرجع ذیصالح دریابد که وسایل نقییه، سیست  اا، واحد اا  فنی مج ا یا قطعات خطر ایمنی تردد    3-19

می تواند حداکثر برا  یک دوره رش  نوع بارند، تایید ا دارا  در جاده ایجاد می کنند، حتی در صورتی که آنه

 "یر کاربرداا  متعیق به آن ممنوعیت ایجاد نماید. مرجع ذیصالح باید فورامااه، در فروش، ارائه خدمات یا سا

 سایر مراجع ذیربط را، امراه با ارائه دتیل اخی این تصمی ، مطیع نماید. 

نوع و تحری  فروش یا بکارگیر  یک وسییه نقییه، سیست ،  تایید ار تصمی  گیر  مربوط به رد یا دغو  3-11

ه که متعاقب قیود پییرفته رده در اجرا  این استاندارد، گرفته رده است باید ج ییاتی را واحد فنی مج ا یا قطع

 که براساس آن بنا رده، بیان نماید. این تصمی  باید به بخشها  مربوطه، در یک زمان، ابالغ رود.

 

 اعالم مراجع تائيد و خدمات فنی    3-19

 را اعالم نماید:  مرجع ذیصالح باید نام و نشانی اا  ذیل  3-19-1

سمطابق با  در برابر آن مسئول است.مسؤل ذیصالح و در صورت امکان، ضوابطی که  مسؤل ذیصالح  3-19-1-1

 پیوست   

خدمات فنی که تائید رده اند و برا  آنها رورها  آزمون ار یک از این خدمات معین گردیده است.   3-19-1-9

مگر آنکه  برآورده کند کرد مراک  آزمون طبق قیود ذیل راانگ عمیخدمات اعالم رده باید استاندارداا  اما

 : مرجع تائید ررایط آنرا ذکر کرده بارد

 .یک سازنده نمی تواند ام مان بعنوان واحد خدمات فنی بارد  3-19-1-9-1

به منظور برون سپار  وظایف خارجی  منابعواحد خدمات فنی نمی تواند از این استاندارد، از نظر  3-19-1-9-9

 استفاده نماید. خود 

باید فرض رود که خدمات اعالم رده، استاندارد اماانگ را برآورده کرده، اما در موارد مناسب،     3-19-9

 مرجع ذیصالح می تواند از مرجع تائید درخواست مدارك معتبر بنماید. 
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بعنوان خدمات فنی با ررایط مخصو  ثادث می تواند است که خدمات فنی کشور  ذیصالح تنها با توافق مرجع 

 رود.  محسوب

 شرايط الحاقی به ترددهاي آزاد، ترتيبات موقتی، معافيتها و روشهاي اجرايی جايگزين   6

 استثنائات:   6-1

این مرجع ذیصالح نباید مانع ارائه به بازار، فروش، ورود به خدمات یا بکارگیر  وسایل نقییه جدید  که  1 -6-1

استاندارد را رعایت می نمایند، رود. تنها وسایل نقییه ا  که این استاندارد را رعایت می نمایند، می توانند برا  

   ثبت اودیه ارائه روند. 

مرجع ذیصالح نباید مانع ارائه به بازار، فروش یا بکارگیر  واحد اا  فنی مج ا یا قطعات جدید  که  6-1-9

این استاندارد را رعایت می نمایند، رود. تنها واحد اا  فنی مج ا یا قطعاتی که این استاندارد را رعایت می کنند، 

  ر کشور فروخته روند. می توانند به بازار عرضه و برا  اودین بار بمنظور استفاده د

مرجع ذیصالح می تواند وسایل نقییه، سیست  اا، واحد اا  فنی، قطعات یا اج اء ذیل مورد استفاده در   6-1-3

  ، معاف نماید: 9-سپیوست ب یا چند استاندارد جداگانه تائید نوعتائید نوع را از رعایت برخی ررایط یک 

موارد  که برا  تودید سموتورسیکیت اا  خا  نظیر مسابقه ا ، پرش و ... که برا  مصارف عمومی  6-1-3-1 

وسییه نقییه، سیست ،  999جهت تردد درون رهر  و برون رهر  طراحی نشده بارند  در تعداد ک  حداکثر تا 

 قطعه یا واحد فنی مج ا  در سال در نظر گرفته رده اند. 

  که برا  نیرواا  مسیح، دفاع غیر نظامی، آتش نشانی، نیرواا  انتظامی و یا خدمات ویژه موارد 6-1-3-9

 عمومی، در نظر گرفته رده اند. 

این استاندارد نباید بر حق وضع قوانینی که به منظور اطمینان از محافظت کاربران در مدت زمان    6-1-2

 گرفته رده اند، تاثیر  بگیارد. استفاده از وسایل نقییه مورد بحث، ضرور  در نظر  

 وسايل نقليه خاتمه توليد    6-1

با توجه به محدودیتها  موجود در پیوست ح و برا  یک مرحیه زمانی محدود، مرجع تائید می تواند      6-9-1

 ه مجوز رماره گیار  واجازه فروش و ورود وسایل نقییه جدید  را که مطابق با نوعی از وسییه نقییه استند ک

نوع آنها دیگر اعتبار  ندارد، صادر نمایند. این تمهیدات تنها در مورد وسایل نقییه ا  اعمال می رود که در  تایید

نوع وسییه نقییه مورد  تایید منتشر رده است. انگامیکه  "کشور بوده و دارا  گواای معتبر  استند که قبال
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نوع، دیگر رماره گیار  نشده و استفاده نمی رود، این  اییدت نظر امچنان معتبر بوده اما قبل از اتمام اعتبار 

 ماه محدود رود. 19اجازه باید در مورد وسایل نقییه کامل به مدت 

سازنده باید درخواستی به   معین، گونهبرا  یک یا چند نوع  1-9-6قبل از اعمال موارد ذکر رده در بند   6-9-9

واعی از وسایل نقییه، ارائه داد. درخواست باید دتیل فنی و یا مسئول ذیصالح جهت ورود به خدمات چنین ان

اقتصاد  توجیه کننده آن را ررح داد. در مدت سه ماه مرجع تائید باید تصمی  گیر  نمایند که چه تعداد از آن 

نوع از  می پییرد. مرجع تائید مربوطه که با ورود به خدمات آنه را برا  رماره گیار  در کشور  نوع وسایل نقیی

وسایل نقییه سرو کار دارد، مسئول است تا اطمینان یابد که سازنده با تمهیدات پیوست ح مطابقت می نماید. 

 مرجع تائید باید سادیانه فهرستی از معافیتها  اعطاء رده را به مرجع ذیصالح ارسال نماید.

ن آور  یا ادف آنها در اثر ماایت درصورتیکه وسایل نقییه، قطعات یا واحد اا  فنی مج ایی که ف    6-9-3

 3-9-19خا  خود نتوانند با برخی از اد امات یک یا چند استاندارد جداگانه مطابقت نمایند، باید ررایط بند 

 در مورد آنها اعمال رود. 6292استاندارد میی ایران به رماره 

 

 روش اجرايی جهت تطبيق با پيشرفت هاي فنی         8

، باید طبق و اصالحیه اا  استاندارد اا  جداگانه کییه ادحاقیه اایق با پیشرفت اا  فنی، به منظور تطب 3-1

 مقررات و گردش کار تدوین استاندارد و از طریق برگ ار  کمیته اا  فنی و اجالس کمیته میی انجام گیرد.

صالح گردید، انجام ا 1-3مطابق با بند 1- 6 -پیوست  در صورتی که یکی از استاندارداا  اجبار   3-1-1

ماه تطابق تودید آن را  19سازنده می بایست حداکثر تا  آن استاندارد اد امی نمی بارد، ودیکناد امات مجدد 

 . مگر آن که مرجع ذیصالح صراحتاً اد ام دیگر  را بیان نموده بارد.ارائه نمایدجدید  طبق استاندارد
جداگانه تدوین رود، باید بگونه ا  بارد که بخشها  مربوطه درصورتیکه اصالحاتی در مورد یک استاندارد  3-9

  این استاندارد را نی  اصالح کند.
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 پیوست ادف

 1فهرست اد امات به منظور تأیید نوع وسییه نقییه

 ساد امی 
اج اء و مشخصات وسایل نقییه در فهرست جامع ذیل در صورتی که تطابق آنها با داده اا  سازنده باید بررسی 

و درصورتی که تطابق آنها با اد امات مقرر رده در استاندارداا باید بررسی رود، با  (CONF)رود، با حروف 

 مشخص رده اند.  (SD)حروف 
اصالحیه اا به ار یک از استاندارداا  جداگانه فهرست ذیل در نظر گرفته  سدر موارد مرتبط، آخرین ادحاقیه اا و

 روند .

 

 

 
رماره 

 موضوع

رماره استاندارد سدر  مشخصه موضوع

 صورت کاربرد 

رماره 

 استاندارد میی

   CONF سازنده سنام تجار   1

   CONF مدل/  گونهنوع /  9

   CONF نام و نشانی سازنده وسییه نقییه  3

نام و نشانی نماینده مجاز سازنده وسییه نقییه سدر  2

  صورت وجود 

CONF   

CONF /92/9999 وسییه نقییه   دسته 3 EC 3333 

تعداد چر  اا و موقعیت آنها در وسایل نقییه سه  6

 چر  

CONF   

   CONF نقشه کیی تنه  3

نام و نشانی سازنده قوا  محرکه سدرصورت تفاوت با  3

 نقییه  سازنده وسییه

 

CONF   

                                                 
اا  میی تدوین رده موجود و استاندارداایی که بعداً تدوین خوااند رد س در محدوده این استاندارد   جهت اجرا  این استاندارد ، فقط رعایت استاندارد  1

 اد امی بوده و سایر استاندارداا جنبه اطالعاتی دارند.
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رماره 

 موضوع
رماره استانداردس در  مشخصه موضوع

 صورت کاربرد 

رماره 

 استاندارد میی

   CONF سازنده سنام تجار   و تشریح فنی قوا  محرکه 2

   CONF نوع احتراق قوا  محرکه  19

   CONF  9سیکل عمیکرد  قوا  محرکه  11

   CONF نوع خنک کار  قوا  محرکه 19

   CONF 9نوع روانکار  قوا  محرکه  13

تعداد و آرایش سییندراا یا استاتوراا در قوا  محرکه  12

 سدر مورد قوا  محرکه پیستون چرخشی   9

CONF   

قطر، کورس و حج  سییندر یا حج  محفظه احتراق  13

سدر مورد قوا  محرکه پیستون  9در قوا  محرکه 

 چرخشی  

CONF   

   CONF 9نمودار کامل زاویه پیش جرقه  16

   CONF 9نسبت تراک  قوا  محرکه  13

 حداکثر گشتاور و توان خادص قوا  محرکه، در:   13

 یاتراکمی  –نوع احتراق جرقه ا   -

 موتوراا  نوع ادکتریکی -

SD 

 

CONF 

 

/1/23 EC 36633 

26369 

برا  موتور گاز  اا و  معیاراا  عدم دستکار  12

 موتورسیکیت اا

SD 23/92/EC  C3 11211 

 SD 23/92/EC  C6 11219 9مخ ن سوخت  99

  CONF باتر  ساا  کششی 91
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رماره 

 موضوع
رماره استاندارد   مشخصه موضوع

 سدرصورت کاربرد 

رماره 

 استاندارد میی

کاربراتور یا سایر سیست  اا  تغییه سوخت قوا   99

 9محرکه سنوع و سازنده 

CONF   

   CONF سیست  ادکتریکی سودتاژ اسمی  93

   CONF 9دینام سنوع و حداکثر خروجی  92

 SD 23/1/EC 6391 حداکثر سرعت طراحی رده وسییه نقییه  93

 SD 23/23/EEC 3312 جرم اا و ابعاد  96

 SD 23/92/EC C19 11219 تجهی ات کوپیینگ و میحقات آنها  93

 SD 23/92/EC  C3 6332 9معیاراا  جیوگیر  از آتیندگی  93

 SD 23/92/EC  C1 363 تایراا  92

   CONF سیست  انتقال قدرت 39

 SD 23/12/EEC 13963 سیست  ترم   31

و چراغها  اشدار دانده در  نصب تجهی ات رورنایی 39

 وسایل نقییه

SD 23/29/EEC 13396 

چراغ اا  اشداردانده در تجهی ات رورنایی و  33

وسایل نقییه که وجود آنها اد امی یا اختیار  می بارد 

مقرر رده  39و در اد امات نصب ذکر رده در ردیف 

 اند.

SD 23/92/EC  C9 19933 

 SD 23/39/EEC 13961 وسییه اشدار دانده صوتی 32
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رماره 

 موضوع
رماره استاندارد   مشخصه موضوع

 سدرصورت کاربرد 
رماره 

 استاندارد میی

 SD 23/22/EEC 3313 موقعیت نصب پالك نمره عقب  33

  SD 23/92/EC C3 سازگار  ادکترو مغناطیسی 36

 SD 23/92/EC  C2 19939 9سطح صدا و سیست  اگ وز  33

  SD 23/92/EC   C2 آینه ساا  دید عقب  33

  SD 23/92/EC  C3 برجستگی اا  بیرونی 32

 SD 23/31/EEC 13969 از وسایل نقییه دارا  سه چر  یا بیشتر جک سبغیر  29

 SD 23/33/EEC 3316 تجهی ات ضد سرقت 21

پنجره اا، ریشه رواا، تجهی ات مه زدا و برفک زدا  29

برا  موتور گاز  اا  سه چر ، موتورسیکیت اا  

 سه چر  و چهار چر  اتاق دار

SD 23/92/EC C19 11212 

 SD 23/39/EEC 3312 برا  وسایل نقییه دو چر  دستگیره سرنشین 23

گااها  کمربند ایمنی و کمربنداا  ایمنی برا   تکیه 22

 موتورسیکیت اا  سه چر  و چهار چر  اتاق دار

SD 23/92/EC C11 11213 

 SD 9999/3/EC 3313 سرعت سنج 23

 SD 23/92/EEC 6333 خصوصیات کنتردر اا، اشداردانده و نشانگراا 26

 SD 23/32/EEC 3313 پالك رناسایی سمندرجات، مکان و روش نصب  23

 SD ISO 7860 : 1995 6696 رورها  اندازه گیر  مصرف سوخت موتورسیکیت اا 23

SD  9-6696 تعیین معیار مصرف سوخت 22  

 باتر  اا  موتورسیکیت 39

 

SD JI D5302: 1997 6123 
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دوگانه، در صورتی که دو سیست  پیش رانش بگونه ا  بارند که وسییه نقییه در قادب ار یک از  در مورد وسایل نقییه با سیست  پیش رانش -1

 تعاریف موتورگاز  یا موتورسیکیت سه چر  یا چهار چر  بگنجد، آخرین تعاریف باید بر آنها اعمال رود.
نمی گیرند. این امر بر وسایل نقییه با سیست  پیش  وسایل نقییه با سیست  پیش رانش ادکتریکی، تحت اد امات مربوط به این بخش قرار -9

 رانش دوگانه، که یکی از آنها سیست  اا  پیش رانش ادکتریکی و دیگر  گرمایی می بارد، اعمال نمی رود.
با یک موتور کمکی  یادآور : استاندارد اا  جداگانه، اد امات ویژه ا  را برا  موتورگاز  اا  با کارایی ک ، یعنی موتورگاز  اا  دارا  پدال

کنند. این مشخصه اا  ویژه، بطور خا  بر  کییومتر بر ساعت، وضع می 93با توان کمتر از یک کییووات و حداکثر سرعت طراحی رده کمتر از 

 ند رد.این پیوست قرار دارند، اعمال خواا 26و  23، 21، 32، 33، 39، 92، 12، 13اج اء و مشخصه اا  موارد  که تحت پورش ردیف اا  
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 پیوست  ب 
 نمونه مستندات اطالعاتی

 1ساد امی 

 
کییه مستندات اطالعاتی در این استاندارد و استاندارداا  جداگانه باید تنها از فهرست کیی که در ذیل ارائه 

 خوااند رد اقتباس رده و با سیست  رماره گیار  آن، اماانگ روند. 
باید در سه نسخه و  گواای تاییداطالعات ذیل برا  وسایل نقییه، سیست ، واحداا  فنی مج ا یا اج اء دارا  

امراه با فهرست مندرجات تکمیل روند. کییه نقشه اا باید دارا  ج ئیات کافی بوده و در مقیاس مناسب در 

باید دارا  ج ئیات کافی بارند. زمانی که یا در کاغیاا  تا رده به آن ابعاد ارائه رود. عکس اا  A4اندازه 

باید ارائه  کارکرداا، توسط میکروپروسسوراا کنترل می روند، اطالعات مناسب مربوط به عمیکرد سیست  می

 رود. مستندات اطالعاتی باید دارا  یک رماره جهت پیگیر  توسط متقاضی بارند.

 

تهاي دوچرخ، سه چرخ و اطالعات مربوط به موتورهاي گازي، موتور سيكل - 2 -ب

 چهارچرخ

اطالعات مشترك مربوط به موتورهاي گازي، موتور سيكلتهاي دوچرخ، سه چرخ و  –2

 چهارچرخ 

 کليات          2-2
 ............  سازنده سنام تجار  : ......................................................................................................... 1-1-1
 باید با یک کد عدد  یا  مدلو ار  گونهمشخص رود: ار  مدلیا  گونهنوع س ار          1-1-9

 د و حروف مشخص گردد : ......................................................................................ترکیبی از اعدا                 

 

 برا  توضیحات رماره اا  ارجاع داده رده در نمونه مستندات، به توضیحات آخر این پیوست مراجعه رود. -1
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 کاربرد :..................................................................................نام تجار  سدر صورت     1-1-9-1
 ............... 2روش رناسایی نوع، درصورت عالمت گیار  سرناسه  بر رو  وسییه نقییه:   1-1-3
 مکان نصب رناسه:.........................................................................................     1-1-3-1
 ..................................................................................................... 3بند  وسییه نقییه: دسته   1-1-2
 نشانی سازنده:....................................................................................................   نام و   1-1-3
 نامساا  و نشانیساا  کارخانه مونتاژ:...........................................................................   1-1-3-1
 ی نماینده مجاز سازنده، در صورت وجود:................................................. نام و نشان   1-1-6
 مکان و روش نصب پالك رناسایی به راسی:...............................................................     1-1-3
 ......................................................... رماره سریال نوع با رروع از رماره:................   1-1-3-1
 نوع برا  اج اء و واحداا  فنی مج اء:.....   تایید موقعیت و روش نصب نشانه    1-1-3

 مشخصات کلی وسيله نقليه   2-1
 عکس اا و / یا نقشه اا  وسییه نقییه:..........................................................       1-9-1
 نقشه ابعاد  وسییه نقییه کامل:......................................................................................       1-9-9
 ن چر  اا: .................................................................................................فاصیه محور  بی       1-9-9-1
 تعداد محوراا و چر  اا س در موارد مناسب، تعداد چر  زنجیراا یا تسمه اا :.........           1-9-3
 ..................................................................موقعیت و آرایش قوا  محرکه: ................    1-9-2
 تعداد صنددی اا: .........................................................................................................           1-9-3
 1سمت فرمان، راست یا چپ:          1-9-6
 :.......................1سمت فرمان وسییه نقییه، بر طبق قانون ترافیک جاده ا  سراست یا چپ        1-9-6-1

 : 1جرم ها )برحسب کيلوگرم(            2-9
 .............: ..........................................................................................11و 6جرم بدون بار          1-3-1
 : .......................................................................  11جرم وسییه نقییه در وضعیت حرکت    1-3-9
 توزیع جرم بررو  محوراا: .........................................................................................     1-3-9-1
 ، امراه با سرنشین:............................................ 11جرم وسییه نقییه در وضعیت حرکت    1-3-3
 توزیع جرم فوق، بررو  محوراا:...........................................................................................      1-3-3-1
 حداکثر جرم فنی مجاز اعالم رده توسط سازنده: ......................................................     1-3-2
 تقسی  آن جرم بررو  محوراا: ....................................................................................     1-3-2-1
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 مجاز بر رو  ار محور:.......................................................................حداکثر جرم فنی      1-3-2-9
 حداکثر توانایی ریب پیمایی با حداکثر جرم فنی مجاز اعالم رده توسط سازنده: 1-3-3
 .....................:............................................ حداکثر جرم یدك کش س درصورت کاربرد  1-3-6
 حداکثر جرم ترکیبی: .....................................................................................................        1-3-3

  8قواي محرکه            2-4
 ...............................................................  سازنده: .......................................................... 1-2-1
 ...........  سازنده سنام تجار  : .........................................................................................................  1-2-9
 یا سایر رورها  تشخیص : ....................................... نوع سمشخص رده بررو  قوا  محرکه       1-2-9-1
 موقعیت رماره سسریال  قوا  محرکه سدر صورت کاربرد : ....................................................       1-2-9-9
  1قوا  محرکه ارتعال جرقه ا  یا تراکمی   1-2-3
 رکهمشخصات ویژه قوا  مح   1-2-3-1
 1سیکل عمیکرد:  احتراق چهار / دو زمانه، جرقه ا  / تراکمی   1-2-3-1-1
 تعداد، آرایش  و ترتیب احتراق در سییندراا: ..............................................................     1-2-3-1-9
  3ترقطر سییندر...................................  میییم  1-2-3-1-9-1
 3کورس ..........................................  میییمتر  1-2-3-1-9-9
  2حج  سییندر.................................... سانتیمتر مکعب   1-2-3-1-3
 .........................  : ...............................................................................9نسبت تراک     1-2-3-1-2
 نقشه اا  سرسییندر، پیستون ساا ، رینگ پیستون ساا  و سییندر ساا : ................     1-2-3-1-3
 ............................... سبر دقیقه  9دور آرام    1-2-3-1-6
 کییووات در....................... سدور بر دقیقه حداکثر توان خادص خروجی .........................     1-2-3-1-3
 حداکثر گشتاور خادص..................................... نیوتن متر در..................... سدور بر دقیقه    1-2-3-1-3
  1/ سایر LPGسوخت:  گازوئیل / بن ین / مخیوط/     1-2-3-9
 مخ ن سوخت     1-2-3-3
 : ...................................................................................................... 9حداکثر ظرفیت   1-2-3-3-1
 نقشه مخ ن با مشخصات مواد بکار رفته: ................................................................     1-2-3-3-9
 که بطور واضح موقعیت مخ ن در وسییه نقییه را مشخص کند: ...............رمایی      1-2-3-3-3
 نوع مخ ن سوخت نصب رده: .................................................................   گواای تاییدرماره        1-2-3-3-2
 سیست  تغییه سوخت           1-2-3-2
 :  بیه / خیر 1اربراتورساا   می بارددارا  ک           1-2-3-2-1
 : ....................................................................................... سازنده سنام تجار   ساا       1-2-3-2-1-1
 .....................................................نوع ساا  : ...........................................................        1-2-3-2-1-9
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 تعداد نصب رده: .....................................................................................................           1-2-3-2-1-3
 9تنظیمات           1-2-3-2-1-2

 یعنی:  
 ریپوره سژیگیوراا، سوزن ژیگیور  :.........................................................مجموعه  ادف-1-2-3-2-1-2
 پیه ...........  از مجموع ........... پیه  ب 1-2-3-2-1-2
 ..........سطح سوخت در پیاده کاربراتور : ................................................................. پ-1-2-3-2-1-2
 جرم رناور: ............................................................................................................   ت-1-2-3-2-1-2
 .......................سوزن رناور: ................................................................................... ث-1-2-3-2-1-2

 یا 
منحنی سوخت بصورت تابعی از جریان اوا و تنظیمات مورد نیاز به منظور حفظ آن منحنی:        ج-1-2-3-2-1-2

  .............................................................................................. 
 1سیست  راه انداز  سرد:  دستی / خودکار           1-2-3-2-1-3
 اصل ساصول  عمیکرد: ............................................................................................  ادف-1-2-3-2-1-3
  1/ ندارد در مورد موتور احتراق تراکمی :  دارد "سیست  پارش سوخت سمنحصرا          1-2-3-2-9
 ررح سیست  : .........................................................................................................            1-2-3-2-9-1
 اصل عمیکرد:              1-2-3-2-9-9
  1هپارش به رکل مستقی  / غیر مستقی  / با محفظه مغشوش کنند              
 پمپ انژکتور سپارش        1-2-3-2-9-3
 سازنده سنام تجار   ساا : ..............................................................................................   ادف-1-2-3-2-9-3
 ............................................................  نوع سانواع : .................................................. ب-1-2-3-2-9-3

 یا             
 در یک  1................... میییمتر مکعب برکورس یا سیکل 9حداکثر نر  جریان سوخت پ-1-2-3-2-9-3

                            پمپ با سرعت دوران........... س بر دقیقه  یا نمودار مشخصات : .............                                                                                    
 ......................................................: ..................................... 9ت       آوانس پارش-1-2-3-2-9-3
 : ............................................................................... 9ث    منحنی آوانس پارش-1-2-3-2-9-3
 1ج     روش اجرایی کادیبراسیون:  بستر آزمون / قوا  محرکه-1-2-3-2-9-3
 رگوتتور          1-2-3-2-9-2
 ادف   نوع: ..............................................................................................................  -1-2-3-2-9-2
 ....................... ب     نقطه انقطاع: ...........................................................................-1-2-3-2-9-2
 نقطه انقطاع تحت بار:.................................... س بر دقیقه     1-ب-1-2-3-2-9-2
 نقطه انقطاع در ررایط بدون بار:.....................سبر دقیقه     9-ب-1-2-3-2-9-2
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  ..........س بر دقیقه پ      سرعت دور آرام: ............................-1-2-3-2-9-2
 دوده پارش           1-2-3-2-9-3
 طول...................................................................میییمتر   ادف-1-2-3-2-9-3
 قطر داخیی.........................................................میییمتر   ب -1-2-3-2-9-3

 سوخت پاش ساا         1-2-3-2-9-6
 سازنده سنام تجار   ساا : .......................................................................  ادف-1-2-3-2-9-6
 : ............................................................................................  نوع سانواع  ب-1-2-3-2-9-6
 یا                               
 9...................................کییو پاسکال یا نمودار مشخصات 9فشار بازردن پ-1-2-3-2-9-6
  سیست  راه انداز  سرد سدر صورت کاربرد    1-2-3-2-9-3

 یا                               
 .....................................................................سازنده سنام تجار   ساا  :  ادف-1-2-3-2-9-3
 ب       نوع سانواع  : .........................................................................................-1-2-3-2-9-3

 یا                               
 ..........................................................................................ررح : ........ پ-1-2-3-2-9-3
 وسییه راه انداز  کمکی سدر صورت کاربرد     1-2-3-2-9-3
 ... سازنده سنام تجار   ساا  : ..................................................................... ادف-1-2-3-2-9-3
 : ...............................................................................................  ب     نوع سانواع - 1-2-3-2-9-3

 یا                               
 ................................. ررح سیست  : ............................................................ پ- 1-2-3-2-9-3
 1در مورد موتور احتراق جرقه ا   دارد / ندارد "سیست  پارش سوخت سمنحصرا           1-2-3-2-3
 ررح سیست  : ............................................................................................         1-2-3-2-3-1
 / پارش مستقی / 1ا   نحوه عمیکرد:  پارش در منیفودد ورود  سیک/ چند نقطه    1-2-3-2-3-9

 1سایر انواع سبیان رود              
 یا                                 

 ......... سازنده سنام تجار   ساا  پمپ پارش سانژکتور  : ............................................ ادف -1-2-3-2-3-9
 نوع سانواع  پمپ پارش سانژکتور   : .........................................................................  ب -1-2-3-2-3-9
 9........................کییوپاسکال یا نمودار مشخصات9اا: فشار باز ردن سوخت پاش   1-2-3-2-3-3
 ......................................................................................... آوانس پارش : .   1-2-3-2-3-2
 انداز  سرد : ................................................................................ سیست  راه     1-2-3-2-3-3
 ................................................................نحوه عمیکرد : .............. ادف -1-2-3-2-3-3
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 : ............................................................. 9و  1حدود عمیکرد/ حدود تنظی  ب -1-2-3-2-3-3
  1پمپ سوخت:  دارد / ندارد             1-2-3-2-2
 تجهی ات ادکتریکی    1-2-3-3
  1ودتاژ اسمی...........ودت، اتصال زمین: مثبت / منفی        1-2-3-3-1
 دینام          1-2-3-3-9
 نوع: .........................................................................................................    1-2-3-3-9-1
 ....وات توان اسمی....................   1-2-3-3-9-9
 سیست  جرقه زنی  1-2-3-6
 سازنده سنام تجار   ساا : .............................................................................            1-2-3-6-1
 نوع س انواع : .................................................................................................           1-2-3-6-9
 نحوه عمیکرد:..............................................................................................        1-2-3-6-3
 : ...............................................  9منحنی آوانس جرقه یا نقطه تنظی  عمیکرد          1-2-3-6-2
 :........................................................ 9تنظی  زاویه پیش جرقه  در دور آرام            1-2-3-6-3
 ........................................ میییمتر :...........9فاصیه داانه پالتین           1-2-3-6-6
(Dwell) زاویه داول         1-2-3-6-3

 : ............................................ درجه 9
 سیست  جیوگیر  از تداخل امواج  رادیویی :...................................................          1-2-3-6-3
 اصطالحات و نقشه اا  تجهی ات جیوگیر  از تداخل امواج  رادیویی: ..............................   1-2-3-6-3-1
 تشخیص مقدار  مقاومت جریان مستقی  اسمی و در مورد مقاومت سی  ااد  جرقه،   1-2-3-6-3-9

 ..................................................وضعیت مقاومت اسمی در ار متر : ...................................  

   1سیست  خنک کننده سمایع / اوا   1-2-3-3
 تنظیمات پیش فرض برا  وسییه کنترل دما  قوا  محرکه: .........................................   1-2-3-3-1
 مایع   1-2-3-3-9
 ........................................................................ماایت مایع : ......................  1-2-3-3-9-1
  1پمپ ساا  سیر کوده:  دارد / ندارد  1-2-3-3-9-9
 اوا  1-2-3-3-3
 1دمنده:  دارد / ندارد  1-2-3-3-1-3
 سیست  ورود   1-2-3-3
  1سوپر رارژ:  دارد / ندارد  1-2-3-3-1
 ار   ساا  : .......................................................................................سازنده سنام تج 1-2-3-3-1-1
 نوع سانواع  : ................................................................................................  1-2-3-3-1-9
 فشار کمکی .................. کییوپاسکال  . دریچه خروج : "ررح سیست  س مثال  1-2-3-3-1-3



29 

 

 سدرموارد مناسب  و.......................................................................................   
  1اینتر کودر:  با /  بدون      1-2-3-3-9
 اا  ورود  و میحقات س محفظه تهویه، وسییه گرمایش،  ررح و نقشه اا  دوده      1-2-3-3-3

 ورودیها  اوا  اضافی و غیره...  : .............................................................. 
 ......................... ررح منیفودد ورود  س امراه با نقشه اا و / یا عکس اا  : .......   1-2-3-3-3-1
 فییتر اوا، نقشه اا: ..............................................................................................     1-2-3-3-3-1

 یا                      
 ..............................................: .............................. سازنده سنام تجار   ساا  ادف -1-2-3-3-3-9
 نوع س انواع   : ............................................................................................. ب -1-2-3-3-3-9
 صداخفه کن ورود ، نقشه اا    1-2-3-3-3-3

 یا                                     
 سازنده سنام تجار    ساا  : .......................................................................... ادف-1-2-3-3-3-3
 نوع سانواع  : ..............................................................................................  ب -1-2-3-3-3-3
 سیست  اگ وز             1-2-3-2

 سازنده سنام تجار    ساا  : ..........................................................................               1-2-3-2-1 
   نقشه اا  سیست  اگ وز کامل: ..................................................................            1-2-3-2-9
 حداقل سطح مقطع ورود  و خروجی: ......................................................            1-2-3-19
 سیست  ورود  یا داده اا  معادل            1-2-3-11
 حداکثر می ان باز ردن سوپاپ، زوایا  باز و بسته ردن مربوط به نقاط مرگ یا  1-2-3-11-1

 ط به تنظیمات سایر سیست  اا  ممکن: ....................................... داده اا  مربو  
 : .........................................................................  1اا  تنظی  محدوده / مقادیر مرجع و یا  1-2-3-11-9
 اقدامات انجام رده در برابر آدودگی اوا  1-2-3-19

 در مورد موتوراا  چهارزمانه "وسییه بازیافت بخارات روغن در محفظه میل دنگ، منحصرا  1-2-3-19-1

 ........................................................................   سررح و نقشه اا :

            و تحت پورش  دارته وجودفی جیوگیر  از آتیندگی سدرصورتی که تجهی ات اضا   1-2-3-19-9

  سایر عناوین نبارند                  

 ..................................................................................................   1دارد/ نداردس :مبدل کاتادیستی   1-2-3-19-9-1

 تعداد مبدل کاتادیستی و اج اء:     1-2-3-19-9-1-1

   کاتادیستی: ابعاد،رکل و حج  مبدل ساا     1-2-3-19-9-1-9

 نوع عمل کاتادیست:     1-2-3-19-9-1-3

 مقدار فی ات گرانبها:     1-2-3-19-9-1-2
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 غیظت نسبی :     1-2-3-19-9-1-3

 تیه سساختار و مواد :    1-2-3-19-9-1-6

 چگادی سیول:    1-2-3-19-9-1-3

 نوع پورش برا  مبدلساا  کاتادیستی :    1-2-3-19-9-1-3

 محل قرارگیر  مبدلساا  کاتادیستی سمکان و فاصیه مرجع نسبت به خط گ وز     1-2-3-19-9-1-2

  1س حسگرسسنسور  اکسیژن : دارد/ندارد       1-2-3-19-9-9

 نوع:    1-2-3-19-9-9-1

 محل قرارگیر :    1-2-3-19-9-9-9

 وده کنترل: محد    1-2-3-19-9-9-3

  1ت ریق اوا: دارد/نداردس       1-2-3-19-9-3

 نوع س ضربه اوا، پمپ اوا و غیره     1-2-3-19-9-3-1

  1بازخورد اوا  اگ وز: دارد/ نداردس      1-2-3-19-9-2

 مشخصات س سرعت جریان و غیره      1-2-3-19-9-2-1

 سایر سیست  اا ستوضیح و نحوه کار       1-2-3-19-9-3 

  مکان نماد ضریب جیب سفقط موتوراا  احتراق تراکمی : .................................  1-2-3-13

 صوتیآدودگی جیوگیر  از اقدامات انجام رده در برابر   1-2-3-12

   در دور موتور .......................... بر دقیقه A...دسی بل سسطح صدا  در حادت سکون.................  1-2-3-12-1

  Aسطح صدا  در حادت حرکت ........................... دسی بل س    1-2-3-12-9

  تجهی ات اضافی سدرصورتی که وجود دارته و تحت پورش سایر عناوین نبارند   1-2-3-12-3

 موتوراا  ادکتریکی   1-2-2
 نوع س سی  پیچی، تحریک  : ......................................................................................   1-2-2-1
 ........................................کییووات  13حداکثر توان اسمی پیوسته  1-2-2-1-1
 ............................ودت ودتاژ  عمیکرد .................................  1-2-2-1-9
  1باتر    1-2-2-9

 ....................................................................نوع: ..............                  1-2-2-9-1
 ................ سیول اا: .........................................................باتر / تعداد   1-2-2-9-9
 جرم: .............................................................................کییوگرم   1-2-2-9-3
  .....................................................................سآمپر /ساعت  ظرفیت:   1-2-2-9-2
 ..................................................................................................................موقعیت :           1-2-2-9-3

 سایر موتوراا یا ترکیب موتوراا س اطالعات خا  مربوط به قطعات آن موتوراا             1-2-3

                                                 
 این بند در مورد موتوراا  احتراق داخیی نی  تکمیل گردد.  1
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 برا  سیست  خنک کنندهدمااا  مجاز اعالم رده از طرف سازنده             1-2-6
 مایع خنک           1-2-6-1
 حداکثر دما در خروجی: .............................درجه سیسیوس  1-2-6-1-1
 اوا خنک   1-2-6-1-9
 ............. نقطه مرجع: ...........................................................................................  1-2-6-1-9-1
 حداکثر دما در نقطه مرجع .........................درجه سیسیوس   1-2-6-1-9-9
 سیست  روان کار    1-2-3
 ررح سیست  : ......................................................................................................   1-2-3-1
 خ ن روغن س درصورت وجود  : ............................................................. مکان م  1-2-3-1-1
 : ........1سیست  تغییه س پمپ /  ت ریق به سیست  ورود / ترکیب با سوخت و غیره    1-2-3-1-9
 روان ساز ترکیب رده با سوخت   1-2-3-9
 ............................................................................................. درصد: .........................  1-2-3-9-1
  1خنک کن روغن:  دارد/ ندارد  1-2-3-3
 ...........نقشه ساا : ......................................................................................................  1-2-3-3-1

 یا                       
 سازنده سنام تجار   ساا : .......................................................................................   1-2-3-3-1-1
 .............................................. : ............................................................... نوع س انواع   1-2-3-3-1-9

  21سيستم انتقال قدرت   2-5
 رما  سیست  انتقال قدرت : ...................................................................................   1- 1-3
 نوع س مکانیکی، ایدرودیکی، ادکتریکی، غیره   : .....................................................   9- 1-3
 کالچ س نوع  : ..........................................................................................................   3- 1-3
 جعبه دنده   2- 1-3
  1دستی -نوع:  اتوماتیک  2-1- 1-3
  1روش تعویض دنده:  بوسییه دست / پا  2-9- 1-3
 نسبت دنده اا   3- 1-3
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N 1 R 9 R 3 R RT 

حداقل انتقال قدرت متغیر بطور 

 پیوسته 

1  

9  

3  

.... 

حداکثر انتقال قدرت متغیر، بطور 

 پیوسته 

 دنده عقب

    

 توضیحات موارد فوق:

= N  نسبت دنده 

1 R   نسبت اودیه سنسبت سرعت قوا  محرکه به سرعت دورانی محور اودیه سورود   جعبه دنده = 

9 R  نسبت ثانویه سنسبت سرعت دورانی محور اودیه سورود   به سرعت دورانی محور ثانویه سخروجی =

 در جعبه دنده 

3 R ده به سرعت دورانی چر  اا  =نسبت حرکت نهایی سنسبت سرعت دورانی محور خروجی جعبه دن

  متحرك  

= RT  نسبت کیی 
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حداکثر سرعت وسییه نقییه و دنده مورد استفاده جهت رسیدن به این سرعت س بر حسب                     2-5-6

 : ............................................................................................... 11کییومتر بر ساعت 
 سرعت سنج  1-3-3    
 .......................................................................................................سازنده سنام تجار    ساا :   1-3-3-1   

 نوع س انواع  : ...........................................................................................................   1-3-3-9
 س اا و یا نقشه اا  سیست  کامل : ......................................................................عک          1-3-3-3
 محدوده سرعت نمایش داده رده: .................................................................................           1-3-3-2
 مکانی م اندازه گیر  سرعت سنج : .............................................................. روادار            1-3-3-3
 ثابت فنی سرعت سنج : ..............................................................................................           1-3-3-6
 و ررح مکانی م محرك : ....................................................................... روش عمیکرد           1-3-3-3
 نسبت نهایی انتقال مکانی م محرك : ............................................................................           1-3-3-3
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 سیست  انتقال قدرت به چر  / اا               1-3-3

 س نام ، نوع، مشخصه  ......................................................................... زنجیر             1-3-3-1

 ......................نوع ج ء................................................... تایید  نشانهساا             1-3-3-9

 سيستم تعليق   2-6
 رما  چیدمان سیست  تعییق : ........................................................................................  1- 1-6
ررح مختصر  از قطعات ادکتریکی و یا ادکترونیکی بکار گرفته رده در سیست  تعییق :    1-1- 1-6

.................................................................................................................................... 
 .....................  دسته، ابعاد و حداکثر بارگیار   نام،تایراا س   9- 1-6

 محیط اسمی چر : ...................................................................................................   9-1- 1-6
 ترکیب تایر / چر : .................................................................................................  9-9- 1-6

 طوقه اا س نوع استاندارد  : ...........................................          9-9- 1-6

 

 محور

  طوقه تایر

 دسته: سازنده:
اندازه 

 تاير:
E-

mark: 
فشار باد 

  kpaس

حد اکثر بار 

 (kg)گیار  

نام 

 تجار 
 اندازه

مشخصه 

 تاییدیه

          جیو

          عقب

 

 سيستم فرمان   2-8
 مجموعه فرمان و کنترل  1- 1-3
 ............... نوع دنده: ...................................................................................................................  1-1- 1-3
 رده در سیست  فرمان: ........ررح مختصر  از قطعات ادکتریکی و یا ادکترونیکی بکار برده            1-9- 1-3

 سيستم ترمز   1-7
 رما  تجهی ات سیست  ترم گیر  : ........................................................................   1- 1-3
  1ترم اا  جیو و عقب، دیسکی و یا کفشکی  9- 1-3
 سازنده سنام تجار    ساا : .............................................................................................     9-1- 1-3
  ................................................................................................................نوع س انواع   :     9-9- 1-3
 نقشه اج اء سیست  ترم  : .........................................................................................   3- 1-3
 1اا / یا دقمه کفشک اا و  3-1- 1-3
 : ..................1اا  سسازنده، نوع مواد یا عالمت تجار  ارائه گردد  دنت اا و یا / دقمه  3-9- 1-3
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 : ................................................................................. 1اا  ترم  اا و یا پدال دستگیره   3-3- 1-3
 ایدرودیک س درصورت کاربرد   : ...............................................................مخازن   3-2- 1-3
 سایر تجهی ات سدرصورت کاربرد :  نقشه اا و ررح : .........................................  2- 1-3 
 ر برده رده در سیست  ترم : ................ررح مختصر  از قطعات ادکتریکی و یا ادکترونیکی بکا           3- 1-3

 تجهيزات روشنايی و چراغ هاي هشدار دهنده    2-3
نوع ج ء، حداکثر ردت  تایید  فهرست کییه تجهی ات سبا ذکر رماره، سازندهساا ، مدل، نشانهساا    1- 1-2

 .........................................................: ......................  اا  رعاع نور اصیی چراغ جیو، رنگ، اشدار دانده
 نوع 
 تعداد ررح چراغ

نام 

تجار / 

 سازنده

 رنگ
 تمپ

 نور اشدار دانده
سداخل صفحه کییومتر 

 رمار 

 مشخصه تاییدیه

 Emark / سنشان استاندارد   

 جیو

      نور بات

      نور پائین

      موقعیت جیو

 راانما
      جیو

      عقب

 عقب

      ترم  

      موقعیت عقب

      پالك عقب

 بازتابنده
      عقب

      جانبی

سدر مه رکن 

 صورت وجود 

      جیو

      عقب

 

 رما  مکان تجهی ات رورنایی و چراغ اا  اشدار دانده : .............................................  9- 1-2
 تمپها  چراغ خطر سدر صورت نصب : ...........................................................................   3- 1-2
 اد امات اضافی مربوط به وسایل نقییه خا : ..................................................................   2- 1-2
قطعات ادکتریکی و یا ادکترونیکی بکار برده رده در سیست  تجهی ات رورنایی و ررح مختصر  از          3- 1-2

 چراغ اا  اشدار دانده : ..........................................................................................

 تجهيزات    2-21
  نحوه اتصال سدرصورت کاربرد   1- 1-19
   1قالب / رینگ / سایر نوع:    1-1- 1-19
 عکس اا و یا رما  موقعیت و ساختار تجهی ات جانبی: .............................................  1-9- 1-19
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 و نشانگراا: ................................................   اا اشدار دانده اا  کنترل اا،  چیدمان و مشخصه  9- 1-19
 اا و نشانگراا: ........ عکس اا و یا نقشه اا  رما  نشانه اا، کنترل اا، اشدار دانده   9-1- 1-19
 پالك رناسایی   3- 1-19
 عکس اا و / یا رما  مکان پالك رناسایی و رماره راسی: ........................................   3-1- 1-19
 کها س با وضعیت ابعاد آن  : .............................. عکس اا و / یا رما  بخش اصیی پال   3-9- 1-19 

 عکس اا و / یا رما  رماره راسی س با وضعیت ابعاد آن   : ......................................    3-3- 1-19
 وسییه س وسایل   ضد سرقت: ...................................................................................    2- 1-19
 نوع وسییه سوسایل     2-1- 1-19
  ررح مختصر وسییه سوسایل  بکار رفته: ..................................................................    2-9- 1-19
 وسییه سوسایل  اشدار دانده صوتی : ....................................................................   3- 1-19
 ررح مختصر وسییه سوسایل  بکار رفته و ادف استفاده از آنها: ............................     3-1- 1-19
 ...................................................................................  سازنده سنام تجار   ساا : .....  3-9- 1-19
 نوع سانواع : ............................................................................................................   3-3- 1-19
 .............................................................................................. نوع: ..... تایید نشانه    3-2- 1-19
 رما  مکان وسییه سوسایل  اشدار دانده صوتی بررو  سازه وسییه نقییه:.......... 3-3- 1-19
یل  اشدار دانده صوتی ج ئیات روش اتصال، رامل قطعه ا  از سازه وسییه نقییه که وسییه سوسا  3-6- 1-19

 به آن متصل می رود: ..............................................................................
وسییه نقییه مشخص رود. در موارد مناسب نقشه می  گونهمکان پالك عقب س در صورت ضرورت،   6- 1-19

 تواند بکار برده رود  : .................................................................. 
 ریب صفحه محل نصب پالك نسبت به محور قائ :...................................          6-1- 1-19

 

 به موتورگازي ها و موتور سيكلت هاي دو چرخ مربوط  "اطالعات منحصرا 1

 

 تجهيزات    1-2
 اطالعات ذیل برا  ار آینه دید عقب ارائه رود    "آینه ساا  دید عقب س دطفا  1- 9-1
 .........  سازنده سنام تجار  : ........................................................................................  1-1- 9-1
 نوع ج ء: .............................................................................................  تایید نشانه   1-9- 9-1
 : .......................................................................................................................... گونه 1-3- 9-1
 رما  نشان دانده مکان آینه ساا  دید عقب بر رو  سازه وسییه نقییه: ....................  1-2- 9-1
 اتصال، رامل قطعه سازه وسییه نقییه که آینه دید  اطالعات دقیق مربوط به نوع  1-3- 9-1
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 عقب به آن متصل می رود: .......................................................................................    
 اا  جک  9- 9-1
  1نوع جک، وسط و یا بغل  9-1- 9-1
 رما  نشان دانده مکان جکساا  بررو  سازه وسییه نقییه: ....................................    9-9- 9-1
 اتصاتت یدك کش کنار  موتورسیکیت اا س درصورت کاربرد : ............................   3- 9-1
 ................................عکس اا و یا رما  نشان دانده مکان و یا سازه : ...................  3-1- 9-1
 دستگیره مسافر  2- 9-1
  1تسمه ا  و یا دستی  2-1- 9-1
 عکس اا و یا رما  نشان دانده مکان نصب آن: ....................................................................  2-9- 9-1
 نصب رده است، ررح موازین ایمنی ارائه رود: ..........برا  موتوراا  گاز  که به آنها پدال            9-1-3

 

 مربوط به موتورگازي ها و موتورسيكلت هاي سه چرخ و چهار چرخ "اطالعات منحصرا      9
    

 سبر حسب میییمتر و کییوگرم ، درصورت ضرورت به نقشه ارجاع داده رود. ابعاد و جرم ها     9-2

 ابعاد راسی بدون اتاق  1- 3-1
 طول:  ......................................................................................................................  1-1- 3-1
 عرض: .....................................................................................................................   1-9- 3-1
 ارتفاع بدون بارگیار : ............................................................................................   1-3- 3-1
 پیش آمدگی جیو سنسبت به محور چر  جیو : .......................................................   1-2- 3-1
 پیش آمدگی عقب سنسبت به محور چر  عقب :  ...................................................  1-3- 3-1
 محدوده مرک  ثقل وسایل نقییه با در نظر گرفتن اتاق: .............................................   1-6- 3-1
  6جرم اا   9- 3-1
 حداکثر بار مجاز اعالم رده توسط سازنده: ...............................................................   9-1- 3-1

 تجهيزات   9-1
 ر اتاق ساختا  1- 3-9
 ماایت ساختار اتاق: .....................................................................................................   1-1- 3-9
  نقشه کیی ابعاد  چیدمان اج اء داخیی: ......................................................................  1-9- 3-9
 نقشه کیی ابعاد  چیدمان اج اء خارجی: ....................................................................   1-3- 3-9
 مواد و رورها  ساخت: .............................................................................................    1-2- 3-9
 ب اا  سرنشین، قفل اا و دوتاا: ......................................................................... در  1-3- 3-9
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 رکل اا، ابعاد، جهت و حداکثر زاویه باز ردن درب اا: ..........................................   1-6- 3-9
 رو  درب اا:  .................................................نقشه قفل اا و دوتاا و مکان آنها بر   1-3- 3-9
 ررح فنی قفل اا و دوتاا:  ........................................................................................  1-3- 3-9
 ریشه جیو و سایر ریشه اا  9- 3-9
 ریشه جیو   9-1- 3-9
 بکار رفته:  ......................................................................................................... مواد  9-1-1- 3-9
 سایر ریشه اا:  .........................................................................................................  9-9- 3-9
 مواد بکار رفته:  .........................................................................................................  9-9-1- 3-9
 برف پاکن ساا   3- 3-9
 ...............:............................................... مشخصات ج ئیات فنی سبا عکس اا یا نقشه اا   3-1- 3-9
 ریشه رواا   2- 3-9
 مشخصات ج ئیات فنی سبا عکس اا یا نقشه اا : ............................................................   2-1- 3-9
 یخ زدایی و مه زدایی  3- 3-9
 ................................ ررح ج ئیات فنی سبا عکس اا یا نقشه اا : ..............................  3-1- 3-9
 اطالعات ذیل برا  ار آینه دید عقب ارائه رود   "آینه ساا  دید عقب سدطفا  6- 3-9
 سازنده سنام تجار  : ....................................................................................................   6-1- 3-9
 نوع:  ...................................................................................................... تایید انه نش  6-9- 3-9
 : .......................................................................................................................... گونه  6-3- 3-9
 نقشه ساا  نشان دانده مکان آینه ساا  دید عقب بررو  سازه وسییه نقییه: ...............   6-2- 3-9
 وش نصب، رامل قطعه ا  از سازه وسییه نقییه که ج ئیات اطالعات مربوط به ر  6-3- 3-9

 آینه دید عقب به آن متصل می رود: ...........................................................................   
 صنددی اا   3- 3-9
 .......................................................... تعداد: .................................................................  3-1- 3-9
 ....مکان: .......................................................................................................................  3-9- 3-9
R مختصات یا نقشه نقطه   3-3- 3-9

19.................... : .................................................................. 
 صنددی راننده: ...........................................................................................................   3-3-1- 3-9
 .............................................................................. سایر صنددی اا: ..........................  3-3-9- 3-9
 می ان خ  ردن پشتی صنددی:   3-2- 3-9
 صنددی راننده:.............................................................................................................    3-2-1- 3-9
 سایر صنددی اا: .........................................................................................................   3-2-9- 3-9
 محدوده تنظی  صنددی، در موارد مناسب:   3-3- 3-9
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 ........................................................ صنددی راننده: ....................................................  3-3-1- 3-9
 سایر صنددی اا: .........................................................................................................   3-3-9- 3-9
 سیست  گرمایش اتاقک سرنشین سدر صورت کاربرد :   3- 3-9
 ررح مختصر نوع وسییه نقییه از نظر سیست  گرمایش در صورتی که گرما  بکار   3-1- 3-9

 رفته حاصل از گرما  مایع خنک کننده موتور بارد: .............................................   
ررح ج ئیات نوع وسییه نقییه از نظر سیست  گرمایش در صورتی که گرما  بکار رفته حاصل   3-9- 3-9

 رما  اوا  خنک کننده یا گازاا  اگ وز بعنوان منبع گرمایی بارد، رامل: گ
نقشه ا  کیی از سیست  گرمایش که نشان دانده مکان آن بر رو  وسییه نقییه بارد سو آرایش   3-9-1- 3-9

 وسایل صدا خفه کن  سرامل موقعیت نقاط تبادل حرارت : .................................
نقشه ا  کیی از مبدل گرمایی بکار رفته در سیست  اایی که از گرما  گازاا  اگ وز استفاده   3-9-9- 3-9

کنند. یا از قطعات جاییکه، تبادل حرارتی در آنجا صورت می گیرد سدر مورد سیست  اا   می

 ......... گرمایشی که از گرما  حاصل از اوا  خنک کننده موتور استفاده می کنند : ....................
یک نقشه برش خورده از مبدل گرمایی یا قطعات، جاییکه تبادل حرارتی صورت می گیرد، امراه با   3-9-3- 3-9

 وضعیت ضخامت دیواره اا، مواد بکار رفته و خصوصیات سطوح آن: ...........................
.............................................................. ...............................................................  

مشخصات مربوط به روش ساخت و اطالعات فنی مربوط به سایر اج اء اصیی سیست  گرمایش، مانند   3-9-2- 3-9

 .................... فن: ..........................................................................................
 کمربنداا  ایمنی:   2- 3-9
 تعداد و مکان کمربنداا  ایمنی، امراه با یک مرجع برا  صنددی اایی که آن نوع تجهی ات                                   2-1- 3-9

 ....................................توانند به آن نصب روند: ......................................................... می 
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 D/P
سدر صورت  گونه        نوع  گواای تاییدنشانه کامل                                    12

 وجود 

                                                                                          

 صنددی اا  جیو 
................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 صنددی اا  عقب 
................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

 صنددی اا  وسط جیو و وسط عقب 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

  تجهی ات ویژه سمانند:  وسییه تنظی  ارتفاع صنددی، وسییه پیش بارگیار  و غیره  
............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
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 تکیه گااها  کمربند ایمنی  19- 3-9
 تعداد و مکان تکیه گااها  کمربند ایمنی: ................................................................   19-1- 3-9
 گااها   عکس اا و یا نقشه اا  اتاق، نشان دانده مکان صحیح و مؤثر و ابعاد تکیه  19-9- 3-9

 : .............................................................. Rکمربند، امراه با مشخصه موقعیت نقطه 
 نقشه اا  تکیه گااها  کمربند ایمنی و قطعات سازه وسییه نقییه که به آنها متصل   19-3- 3-9

 .............................: ................... می روند س امراه با وضعیت جنس مواد بکار رفته  
 مجاز برا  اتصال به تکیه گااها  کمربند ایمنی وسییه  13تخصیص نوع کمربنداا  19-2- 3-9

 نقییه:
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 مکان تکیه گاه 

 سازه صنددی  سازه وسییه نقییه 

   جیو

تکیه گااها  پایین  صنددی سمت راست 









داخل

خارج

    

 تکیه گااها  بات                                   

صنددی وسط          تکیه گااها  پایین 








چپ

راست

  

 تکیه گااها  بات                                

  

 صنددی سمت چپ تکیه گااها  پایین








داخل

خارج

 

 تکیه گااها  بات                                  

  

   عقب

تکیه گااها  پایینصنددی سمت راست 








داخل

خارج

 

 تکیه گااها  بات                                  

تکیه گااها  پایین صنددی وسط       








چپ

راست

 

 تکیه گااها  بات                              

  

تکیه گااها  پایین ددی سمت چپ   صن








داخل

خارج

   

 تکیه گااها  بات                                   
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 ررح نوع ویژه ا  از کمربند، که یک تکیه گاه آن به پشتی صنددی متصل می رود یا       9-1-21-5
 اتالف انرژ  می بارد: ........................................................  –دارا  یک وسییه جیب                        

 توضيحات:  
 در مواقع مناسب حیف رود.    1س
   روادار  ساا  ذکر روند.  9س
 ج ء می بارد، ررح می تواند با رماره مرجع تائیدیه  تایید نوع   در موارد  که یک وسییه دارا  3س

 نوع ج ء جایگ ین رود. امچنین در موارد  که ساختار اج اء، از نموداراا یا نقشه اا  
 ادحاقی به گواای نامه واضح می بارند، نیاز به ایچگونه ررحی نمی بارد. اعداد پیوستها  
 مربوطه برا  ار موضوع، در موارد  که عکس اا و نقشه اا باید ضمیمه روند، ذکر گردند. 

 استفاده، تجهی ات رناسایی فقط می توانند بر رو  وسایل نقییه، واحداا  فنی    در مواقع2س
 ج ء استاندارد جداگانه، مشخص روند. در موارد  که  تایید نوع مج ا یا اج اء در محدوده 

 روش رناسایی نوع، رامل مشخصاتی که به ررح نوع وسییه نقییه / واحد فنی مج اء یا 
 این سند اطالعاتی ارجاع داده رود و آن مشخصات در آن مستندات ج ء مربوط نمی روند، به 

   ABC؟؟  193؟؟  "با یک عالمت س؟  جایگ ین روند. س مثال
 ارجاع داده رده است:   9  طبقه بند  مطابق با دسته اا  ذیل، امانگونه که در بند 3س

  L1eموتور گاز  دو چر  س -
  L2eموتورگاز  سه چر  س -
  L3eموتورسیکیت س -
  L4eموتورسیکیت با یدك کش کنار س -

  L5eموتورسیکیت سه چر  س -

  L6eموتورسیکیت چهار چر  سبک س -

 (L 7e)   9-2-1-9موتورسیکیت چهار چر  بغیر از موتورسیکیت اا  چهار چر  ذکر رده در بند  -
    6س

 جرم بدون بارگیار : جرم وسییه نقییه که برا  کاربرد عاد  آماده بوده و به ررح ذیل مجه  رده  -1
 است. 
 برا  کاربرد عاد  بوده و تحت مالحظاتی مورد نیاز می بارند.  "تجهی ات اضافی که منحصرا -
 ه رده توسط سازنده.تجهی ات ادکتریکی کامل، رامل تجهی ات رورنایی و چراغ اا  اشدار دانده تهی - 
اب ار و تجهی ات مورد د وم برا  قوانینی که جرم وسایل نقییه بارگیار  نشده تحت آن قوانین اندازه گیر   -         

 رده است. 
 مایعات به اندازه مناسب به منظور اطمینان از عمیکرد مناسب کییه قطعات وسییه نقییه. - 

تیکر: سوخت و مخیوط سوخت / روغن در اندازه گیریها گنجانیده نشده اند، اما مواد  نظیر اسید باتر ، روغن 
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 ایدرودیک، خنک کننده و روغن موتور باید گنجانیده روند. 
 جرم در وضعیت حرکت:  جرم بدون بارگیار  که جرم اج اء ذیل به آن اضافه رده اند: -9
 درصد ظرفیت بیان رده توسط سازنده  29حداقل سوخت: مخ ن پر رده تا  - 
روند س  تجهی ات اضافی که بطور عاد  توسط سازنده، عالوه بر موارد مورد نیاز در کاربرد عاد ، تهیه می -         

 جعبه اب ار، صندوق بار، ریشه جیو، تجهی ات محافظ و غیره   
 روغن کار می کند:تیکر: در موارد  که یک وسییه نقییه با مخیوط سوخت / 

سادف  زمانی که سوخت و روغن از قبل مخیوط می روند، دغت سوخت باید به معنی مخیوط سوخت و 

 روغن تعبیر رود. 
سب  زمانی که سوخت و روغن بطور مج ا قرارداده می روند، دغت سوخت باید به معنی فقط بن ین 

 ارگیار  گنجانیده رده است.تعبیر رود. در این مورد، روغن در اندازه گیریها  بدون ب
حداکثر جرم مجاز از نظر فنی:  جرم محاسبه رده توسط سازنده برا  ررایط عمیکرد  خا ، با در نظر -3

 گرفتن عوامیی نظیر، استحکام مواد، ظرفیت بارگیار  تایراا و غیره 
، 9در بندحداکثر جرم مجاز اعالم رده توسط سازنده: جرم حاصل از ک  کردن جرم تعریف رده -2

  3سامراه با راننده ، از جرم تعریف رده دربند  
 کییوگرم در نظر گرفته رده است. 33جرم راننده عبارت است از جرم راکب موتورسیکیت که حدود -3

     زمانی که قوا  محرکه یا سیست  اا  غیر معمول نصب رده اند، اطالعات معادل با موارد ارجاع رده  تحت این 3س

 اید توسط سازنده آنها تهیه رود. موضوعات ب
 این عدد باید ن دیک ترین عدد به دا  میییمتر بارد.  (7)
به ن دیک ترین حج  بر حسب سانتیمتر مکعب محاسبه  Л=  1216/3     این مقدار باید با منظور نمودن عدد 2س

 رود.
 اا  ممکن تهیه روند. گونه    اطالعات درخواست رده باید برا  کییه 19س
 اف ایش پیدا نکند، مجاز است. 2-1-9درصد برا  آنکه محدوده مقادیر ذکر رده در بند  3روادار      11س
 یا نقطه مرجع صنددی عبارتست از نقطه مرجعی که توسط سازنده مشخص رده است، که:    R    نقطه 19س

 دارا  ررایط خا   مربوط به ساختار وسایل نقییه می بارد. -
  برا  پایین ترین وضعیت صنددی در H  نقطه چرخش استخوان تنه / ران سنقطه مربوط به موقعیت تئور -

زمان راندن بطور عاد  یا موقعیت استفاده و ن دیک ترین موقعیت تعیین رده توسط سازنده وسییه نقییه 

 بارد. اا می برا  ار یک از صنددی
نمی تواند به روش  Hنقطه  در موارد  که برا  ار یک از صنددی اا، نسبت به صنددی اا  جیو که -

، بدست آورده رود، می تواند بعنوان مرجعی توسط Hسیست  محوراا  سه بعد  یا روش تعیین نقطه 

 نمایندگان مجاز بکار گرفته رود.

 قرار داده رود. 1  در مدت تطبیق استاندارد مربوطه، این حادت باید مطابق با استاندارد میی ایران به رماره......13س
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  12س
=D  سمت راننده 
=p  سمت راگرد 

  13س
 A   برا  کمر بند ایمنی سه نقطه ا 
B   برا  کمربند ایمنی دو نقطه ا(Lap) 

S   برا  انواع خا  کمربند، در این مورد اطالعات خا  در مورد ماایت این نوع کمربند جهت مشااده فراا

 رود. 
Br,Ar  یاSr  .برا  کمربند دارا  قرقره 

Bre ,Are  وSre   .برا  کمربند مجه  به قرقره و وسییه جیب انرژ  در انتها  تکیه گاه 
 

 

مراجعه  CEI/ IEC60034-1 08-10.2,1999تا زمان تدوین استاندارد میی ایران باید به استاندارد رماره س -1

 رود.
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 2شماره استاندارد هاي جداگانه تائيديه - 1 -ب

اا  سیست ، واحد فنی یا قطعه  تاییدیه ، با توجه به تایید نوع اطالعات ذیل باید برا  ار وسییه نقییه دارا  

 موجود، فراا  رود.

 

 9رماره
رماره استاندارد 

 جداگانه

رماره 

استاندارد 

 میی

 موضوع
 3رماره

 تائیدیه

تاریخ 

 تمدید

 مدلاا و  گونه

 اا  تحت پورش

13 23/1/EC 
6633 

 

حداکثر گشتاور و توان خادص قوا  

 محرکه
   

12 23/92/EC(C3) 11211 
 عدم دستکار معیاراا  

 برا  موتور گاز  اا و موتورسیکیت اا
   

99 23/92/EC(C6) 11219 مخ ن سوخت    

93 23/1/EC 
6391 

 
    حداکثر سرعت طراحی وسییه نقییه

96 23/23/EEC 3312 جرم اا و ابعاد    

93 23/92/EC C19) 11219 تجهی ات اتصال ترییر    

93 23/92/EC(C3) 6332 معیاراا  جیوگیر  از آتیندگی 
 

 
  

 

 

 

 

                                                 
میی تدوین رده موجود و استاندارداایی که بعداً تدوین خوااند رد س در محدوده این استاندارد   جهت اجرا  این استاندارد ، فقط رعایت استاندارد اا   -2

 اد امی بوده و سایر استاندارداا جنبه اطالعاتی دارند.
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مرجعرماره استاندارد  9رماره  

رماره 

استاندارد 

 میی

 موضوع
رماره 

 تائیدیه

تاریخ 

 تمدید

 مدلاا و  گونه

 اا  تحت پورش

92 23/92/EC(C1) 363 تایراا    

31 23/12/EEC 13963  سیست  ترم گیر    

39 63/9992 /EC 13396 

نصب تجهی ات رورنایی و چراغ 

اا  اشدار دانده بر رو  وسییه 

 نقییه

   

33 23/92/EC(C9) 19933 
تجهی ات رورنایی و چراغ اا  

 اشدار دانده
   

32 23/39/EC 13961 تجهی ات اشدار دانده صوتی    

33 69/9992 /EC 3313  پالك عقبموقعیت نصب    

36 23/92/EC(C3)  سازگار  ادکترومغناطیسی    

33 23/92/EC(C2) 19939 سطح صدا و سیست  اگ وز    

33 23/92/EC(C2)  آینه ساا  دید عقب    

32 23/92/EC(C3)  اا  بیرونی برجستگی    

29 33/9992 /EC 13969 
جک اا  موتورسیکیت اا  

 دوچر 
   

21 23/33/EEC 3316 تجهی ات ضد سرقت    

29 23/92/EC(19) 11212 
پنجره اا ؛ برف پاك کن اا  

 ریشه جیو؛ ریشه رواا؛ و غیره
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مرجعرماره استاندارد  9رماره  

رماره 

استاندارد 

 میی

 موضوع
 3رماره

 تائیدیه

تاریخ 

 تمدید

 مدلاا و  گونه

 اا  تحت پورش

23 32/9992 /EC 3312 
دستگیره سرنشین برا  وسایل 

 نقییه دوچر 
   

22 23/92/EEC(C11) 11213 
نقاط تکیه گاه کمربنداا  ایمنی و 

 کمربنداا  ایمنی
   

23 9999/3/EC 3313 سرعت سنج    

26 39/9992 /EC 13133 
تعیین کنترل اا، اشدار دانده اا و 

 نشانگراا
   

23 32/9992 /EC 3313 پالك رناسایی    

23 ISO 7860 : 1995 6696   اندازه گیر  مصرف سوخت رورها

 موتورسیکیت اا

   

6696-9 طرح پژواشی وزارت نفت 22     تعیین معیار مصرف سوخت 

39 JISD5302:1997 6123 باتر  اا  موتورسیکیت    

 توضيحات :

کل وسییه نقییه تاییدیه  اطالعات درمورد سیست  اا، واحداا  فنی مج ا یا قطعات که در آزمون اعطاء  -1

 گنجانیده رده اند، مورد نیاز نمی بارد.
 رماره اا مطابق پیوست ادف سفهرست اد امات  ردیف رده اند. -9

  مثال اا در پیوست ث ارائه رده اند. -3      
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 پيوست پ

 نمونه گواهی تاييد نوع
  

 

            

 

      

 7558استاندارد ملي شماره با توجه به 

  IRN*7558*XXXX : شماره تاييد نوع

 تاييد نوع: صدور

  -دليل اصالحيه: 

with regard to Directive 2002/24/EC 

IRAN type-approval number:  IRN*7558*XXXX 

 

Type-approval: Issue 

Reason for extension: - 

 

  :Make (trade name of manufacturer)  .1 : سازنده -1

   :Type .2    : نوع  -2

    : Commercial name(s)  .2.1    : نام )هاي( تجاري  2-1

 - :Variant(s) .2.2  -گونه )ها(:  2-2

عالمت گذاري روي شناسايي نوع در صورت  روش -3

 خودرو:
NMT************** 

 VINکد  7کاراکتر 

3.  Means of identification of type, if marked on 

the vehicle NMT************** 
The position 7 of VIN 

  :Location of that marking .3.1 پالک شناسايي و شاسي : عالمت مشخصه آن مكان 3-1

Manufacturer
,
s plate & chasis 

 

 L3e 4. Category of vehicle :  L3e وسيلة نقليه : گروه -4

 Name and address of manufacturer of the .5  : نشاني سازنده وسيله نقليه نام و  -5

vehicle: 
جداگانه نوع خودرو الزامات فني تمام استاندارد  هاي 

استاندارد( طبق استاندارد  17ايمني عملكردي مربوطه)

 را بر آورده مي کند 7557ملي شماره 

The vehicle type meets the technical 

requirements of all the relevant separate 

Directives(17 Directives) as prescribed in 

Directive 2002/24/EC . 

 

 

 General Director of Standards ,… Province مدير کل استاندارد استان  
 

 رياست جمهوري 
رد اريان  سازمان ملي استاندا

IRANIAN NATIONAL STANDARDIZATION ORGANIZATION 

 تاييد نوع گواهي 
TYPE-APPROVAL CERTIFICATE 
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                                                                         : Date of issuingتاريخ صدور:                                                                       

 : Annexes                                                                                                                                                                       ضمايم :

 گواهی تاييد استانداردهاي مربوط به موتورسيكلت

Motorcycle Mandatory Standards Approval Certificate  

Category of 

motorcycle 
 

گروه  موتور 

 سيكلت
Registration No. 

of documents 
 شماره تاييد نوع 

Trade mark 

 
 
 

 کنندهشرکت توليد   Manufacturer نام تجاري

Name and 

address of 

manufacturer 

 

 

 

 

 

نام ، آدرس و تلفن 

 توليد کننده

 

استاندارد مربوط به  28وســيله نقلــيه معرفی شده فوق ، با توجه به مدارك و مــستندات دريافتـی از ســازنده ،  الزامات 

صــورت  رعايــت ساير ضوابط و مقررات ، از شـــرايط توليد و شماره موتورسيــكلت را   برآورده نموده و  براساس ويژگــی هاي زير، در 

 گذاري برخوردار است .
The introduced above vehicle , according to the receiving documents throuth manufacturer , has received 

motorcycle 17 relevant standards requirements , and according to the following characteristics , will find the 

conditions of production and plate No.registration for road transportation if meet other rules and regulation . 

    Vehicle Characteristics                                                              ويژگی هاي وسيله نقليه                      

 Mark and type of engine  نوع قواي محرکه

مشخصه قواي نام سازنده و 

 محرکه

 Engine code 

 .Cylinder Qty / Total Cap  تعداد سيلندر / حجم کل 

 Engine power  توان موتور 

 Fuel type / Fuel feed  نوع سوخت و سيستم تغذيه 

 Fuel tank volume  حجم مخزن سوخت 

 Net mass  جرم خالص 

 Cooling system  سيستم خنک کننده 

موتورسيكلت  ابعاد

 )طول*عرض*ارتفاع(

 Motorcycle dimensions 

( length*width*height) 

ميزان مصرف سوخت رتبه و 

 برحسب ليتر در صد کيلومتر

 Amount of fuel 

consumption Grade and     

(L/100km ) 

                                           

 

                                         

                    
       

 مديرکل استاندارد استان

General Director of Standards, … Province 

رد اريان سازمان ملي استا رياست جمهوري  ندا  
IRANIAN NATIONAL STANDARDIZATION ORGANIZATION 
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    شماره تاييد نوع:    کدشناسايی بين المللی :     نام موتور سيكلت:  
 ردیف
Row 

 عنوان استاندارد
Name of standard 

 رماره استاندارد
Standard No 

 کاربرد

Scope 
 اظهار نظر

Comments 

مرک  

 آزمون
 توضیحات

Explanations 

 ترم گیر  1
Braking 

   منطبق است دارد 13263

 کنتردراا 2
Identifications of controls 

   منطبق است دارد 13138

 نصب چراغها 3
 Installation of lightings 

   منطبق است دارد 6788

 جک اا 4
Stands 

   منطبق است دارد 13262

 اشداردانده صوتی 5
Audible warning         

   منطبق است دارد 13261

 باتر  6
Battery                        

   استمنطبق  دارد 6197

 حداکثر سرعت 7
Maximum speed         

   منطبق است دارد 6701

 توان قوا  محرکه 8
Engine power             

   منطبق است دارد 6653

 تایر 9
Tyre                           

   منطبق است دارد 763

 مصرف سوخت 10
Fuel consumption 

 منطبق است دارد 6626
  

  وابعادجرمها  11
 Masses and dimension      

   منطبق است دارد 8314

 سرعت سنج 12
Speedometer 

   منطبق است دارد 8315

 تجهی ات ضد سر قت 13
Anti theft devices 

   منطبق است دارد 8316

 پالك رناسایی 14
Statutory markings 

   منطبق است دارد 8317

 موقعیت نصب پالك 15
Registration plate 

   منطبق است دارد 8318

 دستگیره سرنشین 16
Passenger hand- holds 

   منطبق است دارد 8319

 چراغ اا  موتورسیکیت 17

Lightings devices 

   منطبق است دارد 10283

ه اداره کل ماا3این تاییدیه برا  موتور سیکیت با مشخصات فوق صادر گردیده و اعتبار آن منوط به درج نام مدل در فهرست 

 می بارد. استاندارد استان ...
   

 

 

 تاريخ:

 شماره:

 مديرکل استاندارد استان

General Director of Standards, … Province 
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 : گواای تاییداا   پیوست

 سپیوست ب  9و 1اسناد اطالعاتی بخش  -

 نتایج آزمون سپیوست چ  

  تایید نوع و تطابق تودید سپیوست     فرم اا 
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 پیتتتوست ت 

 2نمونه گواهــی تطابق توليد 

 ساد امتتی 

 9 تایید نوع گواای تطابق ضمیمه ار وسییه نقییه در سر  دارا   -1 -ت

 

 A4میییمتر  یا تا رده در ابعاد کاغی  923*919س A4حداکثر ابعاد کاغی  -1

 آخر این پیوست مراجعه رود.برا  توضیحات رماره اا  ارجاع داده رده در متن نمونه گواای تطابق، به توضیحات  -9

 طرف رو  گواای نامه 
 امضاء کننده ذیل 

 ام خانوادگی کامل .................................................................................................................... سنام و ن

 بدین وسییه گواای می نماید که وسییه نقییه ذیل :

 ........................................ سنام تجار  سازنده سازنده : .................................................     1-1

 ........نوع : .......................................................................................................................    1-9

 ..............................................................................: .............................................. 1 گونه

 : ...................................................................................................................... 1مدل 

 .....................................................................نام ساا  تجار  سدر موارد مناسب  : ........   1-9-1

 : ......................................................................................................... 9دسته وسییه نقییه    2-

 ............................................................................نام و نشانی سازنده : .........................     1-3

 : ........................................................................................................ 2مکان نصب پالك     1-6

 ...................................................................رماره رناسایی وسییه نقییه : .....................

 : ............................................................... 2مکان نصب رماره رناسایی بر رو  راسی     1-3

 مطابق با کییه موارد مربوط به نوع ررح داده رده در استاندارد تائید نوع:

 : .................................................................................................. تایید نوع رماره  -

 می بارد. تاریخ : ....................................................................................................................  -

و  3دیگر، برا  راندن در حادت راست/ چپ تاییدیه قییه می تواند بطور دائمی، بدون نیاز به ار گونه وسییه ن

 برا  سرعت سنج، ثبت رود.  3برا  استفاده از واحداا  متریک/ انگییسی

                                               .............................................................................................. 

 سمکان                                                                          ستاریخ 

...........................                                                .................................................................. 

 سسمت                                                                          سامضاء 
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 طرف پشت گواای نامه

 اطالعات اضافی 

 تعداد محوراا ................................................... و چر  اا .............................................      1

 ..................................................... میییمترفاصیه چرخها ................................................     3

 مترطول .................................................................................................................... مییی   6-1

 ................................................................. میییمترعرض .................................................   3-1

 مترارتفاع ................................................................................................................. مییی       3

 ن ...................................................... کییوگرمجرم وسییه نقییه ساتاق دار  در حادت راند  19-1

 جرم بدون بار وسییه نقییه ................................................................................. کییو گرم  19-9

 ................................................... کییوگرمحداکثر جرم بارگیار  رده مجاز از نظر فنی   12-1

 توزیع جرم بین محوراا   12-9

 ........................................................... کییوگرم 9................................................... کییوگرم   1

 ی جرم مجاز رو  ار محور از نظر فن 12-3

 ........................................................... کییوگرم 9................................................... کییوگرم   1

 حداکثر جرم ترییر      13

 گرمسمجه  به سیست  ترم  ............... کییوگرم سعدم تجهی  به سیست  ترم  ..................... کییو

 حداکثر بار عمود  وارد رده بر محل اتصال ترییر .............................................کییوگرم  12-1

 سازنده قوا  محرکه ......................................................................................................      99

 ......................................................................................................... محرکهنوع قوا        91

 .................................................................................رماره قوا  محرکه ......................  91-9

  3رد: موتور برقی/ احتراق جرقه ا / احتراق تراکمی، چهار یا دو زمانهنحوه عمیک      99

 3تعداد و آرایش سییندراا .............................................................................................       93

 .............................................. سانتیمتر مکعبحج  سییندر ............................................      92

 6سوخت .......................................................................................................................       93

 ربرد حداکثر توان خادص یا حداکثر توان اسمی پیوسته مطابق کا      96

 دقیقه ..................................................... کییووات در ..................................................... دور بر

نسبت حداکثر توان خادص یا حداکثر توان اسمی پیوسته بر جرم وسییه نقییه در حادت راندن   96-1

 ........................................................................... کییووات بر کییوگرم..............................

 3جعبه دنده سنوع  ...........................................................................................................       93

  6................    3................   2................    3................   9............  .....  1نسبت دنده اا :   92

 تخمین اندازه تایر       39

 ............................................................... 9......................................................... محور  1محور 



55 

 

   3اتاق : دارد/ ندارد       33

 .............................................................................................  2و3تعداد و حادت درب اا       21

 ......................................................................................   19تعداد و موقعیت صنددی اا   29-1

 تجهی ات اتصال، در صورت نصب ............................................................ تاییدیه نشانه   23-1

 ............................................. کییومتر بر ساعتحداکثر سرعت ......................................     22

     11سطح صدا     23

  در دور موتور ............................... بر دقیقه در حادت حرکت ........................... دسی Aدر حادت سکون .................................. دسی بل س

  Aبل س

     11آتینده اا  خروجی     26

 CO،           گرم بر کییومتر....................... HC: گرم بر کییومتر .............................  1نوع آزمون 

 NOx،    گرم بر کییومتر ...................HC+NOxگرم بر کییومتر ......................... 

 گاز  : برا  موتوراا   9نوع آزمون 

برا  موتورسیکیت اا و موتورسیکیت اا   CO، گرم بر دقیقه............................................. HCگرم بر دقیقه .......................................... 

 سه چر 

 CO........................................ درصد حجمی ............................................................................

 آتیندگی قابل مشااده ناری از موتور احتراق تراکمی 

 مقدار تصحیح رده ضریب جیب ................................................................................... برمتر -

 ..........................................................................................مالحظات ............................       39

 ...معافیت اا ...................................................................................................................       31
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 توضیحات

وضعیت به ترتیب برا   33یا  93کد مشخصه عدد  یا ترکیب عدد/ حروف نی  مشخص رود. این کد نباید بیش از  -1

 دارته بارد. مدلیا  گونه

  3طبقه بند  مطابق با دسته بند  پیوست ب، توضیحات س -9

 در موارد عدم کاربرد حیف رود.  -3

 موقعیت بوسییه کداا  ذیل مشخص رود : -2

R سمت راست وسییه نقییه : 

C مرک  وسییه نقییه : 

L سمت چپ وسییه نقییه : 

X  فاصیه افقی سبرحسب میییمتر  از جیوترین محور سدر صورت بودن در جیو  محور جیو قبل از آن عالمت منفی :

 گیارته رود. 

Y فاصیه افقی سبرحسب میییمتر  از خط طودی مرک   وسییه نقییه : 

Z میییمتر  از زمین : فاصیه سبرحسب 

  :   قطعاتی که نیاز است جهت حک رماره رناسایی جدا یا باز روند، مثال برا  پالك رماره  رناساییr/Oس

میییمتر از خط مرک   و  39میییمتر پشت محور جیو،  399موتورسیکیت،1   نصب رده برسمت راست دوده گیوییVINس 

 میییمتر از زمین.  1199

R,x500,y30,Z1100 
  نصب رده بر یک موتورسیکیت چهار چر  بر سمت راست وسییه نقییه، VINا  مثال، برا  پالك رماره رناسایی سبر

درب میییمتر در ارتفاع زیر 399ییه و میییمتر از خط مرک   طودی وسییه نق 239میییمتر در جیو  محور جیو، 199

 موتور
 r/o  R,x-100, y950, z700س

 آرایش سییندراا بوسییه کداا  ذیل مشخص رود :  -3

LT  خطی : 

V  :V  رکل 

O  موتور دارا  سییندراا  مقابل ا : 

S موتور تک سییندر : 

 نوع سوخت با توجه به کداا  ذیل مشخص رود : -6

P  بن ین : 

D  گازوئیل : 

M مخیوط : 

LPG  گاز نفت مایع رده : 

O سایر : 

                                                 
1 - 1-head pipe 
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3- M  دستی : 

A  خودکار : 

 برا  وسایل نقییه اتاق دار -3

 حادت درب اا بوسییه کداا  ذیل مشخص رود :  -2

R  سمت راست وسییه نقییه : 

L سمت چپ وسییه نقییه : 

F سمت جیو  وسییه نقییه : 

RE سمت عقب وسییه نقییه : 

 درب چپ و یک درب راست 9برا  وسییه دارا   "مثال
2L, 1R 

 بوسییه کداا  ذیل مشخص رود :موقعیت صنددی اا  -19

rx رماره ردیف : 

R سمت راست وسییه نقییه : 

C مرک  وسییه نقییه : 

L سمت چپ وسییه نقییه : 

برا  یک وسییه نقییه در ردیف اول با دو موقعیت نشستن جیو، یکی راست، یکی چپ و ردیف دوم با سه موقعیت  "مثال

 نشستن یکی راست، یکی مرک  و یکی چپ. 
r1: 1R, 1L     r2: 1R, 1C, 1L 

با دو یا چند مرحیه  اا در مورد استاندارد و ، قابل کاربرد برا  تائید نوع اصالحیهو آخرین  رماره استاندارد اصیی -11

 گردد.مشخص  مرحیه اجرا نی اجرا، 
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که  تاييد نوع در سري داراي نمونه گواهی تطابق ضميمه به هر واحد فنی يا قطعه مجزاء  –ب  -ت

 صورت يک وسيله اصل نصب نشده اندب

 امضاء کننده ذیل سنام و نام خانوادگی  -1

................................................................................................................................................... 

 ............................................... سواحد فنی یا قطعه مج اء بدین وسییه گواای می نماید که ...

 .....سازنده سنام تجار   : ........................................................................................................ -1

 .....................................................................................................................................نوع :  -9

 ..........تعداد در آن سر  : ..................................................................................................... -3

 مطابق با نوع تائید رده در : 

 .............ستاریخ  ............................................................. بوسییه ................................................

 ..........................................ررح داده رده در گواای تائید نوع رماره : .....................................

 .و اسناد اطالعاتی رماره : ............................................................................................ می بارد

 

 

 انجام رده در .................... ستاریخ  : ..................

 ..................................................سامضاء  : ...........

 سسمت  : ............................................................
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 پیتتتوست ث

 رماره و عالمت گیار 

 ساد امتتی 

 

   .  این استاندارد انجام خوااد رد -مطابق با پیوست  موتورسیکیت تایید نوع و عالمت گیار دای ریوه رماره 
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 پیتتتوست ج

 قيود مرتبط با کنترل تطابق توليد

 ساد امتتی 

به منظور کنترل آن که وسایل نقییه، سیست  اا، واحداا  فنی مج اء و قطعات به روری تودید رده  -1-ج

 اعمال روند : بارد، قیود ذیل باید تاییدیه بارند که مطابق با نوع دارا  

 باید به موارد ذیل متعهد رود: تایید نوع دارنده گواای         1-1-ج

 اطمینان از وجود روش اا  اجرایی برا  نظارت موثر بر کیفیت تودید.    1-1-1-ج

دسترسی دارتن به تجهی ات نظارتی ضرور  برا  کنترل تطابق ار نوع وسییه نقییه یا ار نوع     9-1-1-ج

 می بارد.  تایید نوع سیست ، واحد فنی مج اء یا قطعه ا  که دارا  

اطمینان از آنکه داده اا  مربوط به نتایج آزمون که ثبت رده اند و مستندات پیوست برا  یک     3-1-1-ج

 ه دوازده مااه بعد از توقف تودید نگهدار  رده اند. دور

تحییل نتایج ار نوع آزمون، به منظور نظارت و اطمینان از پایدار  مشخصه اا  تودید، با توجه به     2-1-1-ج

 تغییرات مجاز در فعادیتها  صنعتی.

در استاندارد جداگانه مربوطه اجرا  مراحیی به منظور اطمینان از آنکه آزمون اا  ررح داده رده     3-1-1-ج

 برا  ار نوع محصول، اجرا رده اند. 

اجرا  مراحیی به منظور اطمینان از آنکه ار نمونه گیر  یا نمونه اا  آزمون که ثابت کننده عدم     6-1-1-ج

تطابق برا  آن نوع آزمون تحت بررسی استند، با یک نمونه گیر  نو و آزمون جدید پی گیر  رده اند. کییه 

 ام روند. اا  ضرور  باید برا  آغاز مجدد تطابق تودید مربوطه انج ارزیابی

توانند در ار زمان رورها  بکار رفته  را صادر کرده اند، می تایید نوع مسئودین ذیصالح، که گواای       9-1-ج

 برا  کنترل تطابق در ار واحد تودید  را کنترل نمایند. 
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 در زمان ار بازرسی، گ اررات آزمون و تودید باید به بازرس ارسال روند.     1-9-1-ج

ازرس می تواند بطور اتقاقی نمونه اا  مورد آزمون در آزمایشگاه سازنده را انتخاب نماید. حداقل ب   9-9-1-ج

 تعداد نمونه اا، می تواند مطابق با نتایج کنترل اا  خود سازنده، بدست آورده رود. 

نجام رده اا  ا کنترل اعتبار آزمون بخش نبارد یا درموارد  که درموارد  که سطح کیفیت رضایت   3-9-1-ج

ضرور  بنظر می رسد، بازرس باید نمونه اایی را بردارد و آنها را به واحد فنی انجام  9-9-1-مطابق با بند ج

 دانده آزمون اا  تائید نوع ارسال نماید. 

مسئودین مجاز می توانند کییه آزمون اا  ررح داده رده در استاندارد اا  جداگانه اعمال رده بر     2-9-1-ج

 محصوتت  مربوطه را انجام داند. محصول س

مسئودین ذیصالح باید یک بازرسی در ار سال انجام داند. اگر تعداد متفاوت بازرسی ضرور  بارد،     3-9-1-ج

در ار استاندارد جداگانه آن امر باید مشخص رود. اگر نتایج منفی در زمان یک بازرسی مالحظه روند، مسئول 

اا  تزم به منظور آغاز مجدد تطابق تودید، در ن دیکترین  د که کییه ارزیابیذیصالح باید اطمینان حاصل کن

 زمان ممکن، انجام می رود. 
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 پیتتتوست چ

 2نتــــــايج آزمـــــــون

 ساد امتتی 

 

اا بطور رفاف تهیه  مدلاا و  گونهبرا  ار یک از موارد ذیل، اطالعات باید در صورت کاربرد برا  ار یک از 

 نمی تواند بیش از یک نتیجه دارته بارد.  مدلروند. یک 

 نتایج آزمون اا  سطح صدا            1-چ

رماره استاندارد پایه و آخرین استاندارد اا  ادحاقی قابل کاربرد برا  تائیدیه، در مورد یک استاندارد با دو یا 

 د. مرحیه اجرا نی  مشخص گرد  چند مرحیه اجرا،

 ......................................................................................................................... مدل/  گونه

 ....  ...............................................................................................Aدر حال حرکت، دسی بل س

   .....................................................................................................Aدر حال سکون، دسی بل س

 ......................................................................................................................................بر دقیقه 

 

 نتایج آزمون اا  آتیندگی           9-چ

رد یک استاندارد با دو یا رماره استاندارد پایه و آخرین استاندارد اا  ادحاقی قابل کاربرد برا  تائیدیه، در مو

 چند مرحیه اجرا، مرحیه اجرا نی  مشخص رود.

 ......................................................................................................................... مدل/  گونه

  Iنوع       2-1-چ

CO .................... سگرم بر کییومتر............................................................................................ 

                                                 
 پیوست گردد. تایید نوع این برگه باید توسط مسئول تائیدیه تکمیل رود و به گواای  -2
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HC   1سگرم بر کییومتر.............................................................................................................. 

NOx   1سگرم بر کییومتر........................................................................................................... 

HC+NOx   9سگرم بر کییومتر................................................................................................. 

  IIنوع       1-1-چ

CO 1 :م بر دقیقه سگر................................................................................................................. 

HC   1:سگرم بر دقیقه................................................................................................................. 

CO  9در دور آرام عاد  سدرصد حجمی  :................................................................................................................ 

 :3 9مشخصه دور آرام

CO 9 سدرصد حجمی  در دور آرام بات : 

 :3 9 مشخصه دور آرام

 : 2 9دما  روغن موتور

 قواي محرکه احتراق تراکمی           9-چ 

 ......................................................................................................................... مدل/  گونه

 .................................مقدار اصالح رده ضریب جیب سبر متر  ..................................................

 

 

 1-2-1-9فقط برا  موتوراا  گاز  و موتورسیکیت اا  چهار چر  سبک تعریف رده در بند  -1

 9-2-1-9فقط برا  موتورسیکیت اا  دو چر  و سه چر  و چهار چر  تعریف رده در بند  -9

 با ذکر می ان روادار  در اندازه گیر -3

 زمانه قابل کاربرد می بارد. 2فقط برا  انجین اا  -2
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 پیتتتوست ح

 وسايل نقليه خاتمه توليد

 ساد امی 

، باید به یکی از دو 9-6حداکثر تعداد وسایل نقییه وارد خدمات رده، تحت روش اجرایی قرارداده رده در بند 

 روش ذیل که بوسییه مرجع ذیصالح انتخاب می رود، منحصر گردد.

درصد کل انواع وسایل نقییه مربوطه وارد  19نقییه از یک یا چند نوع نمی تواند از حداکثر تعداد وسایل  -1 -ح

وسییه نقییه بارد. سپس  199درصد باید کمتر از  19خدمات رده در خالل سال گیرته تجاوز کند. آن مقدار 

 وسییه نقییه وارد خدمات روند. 199مرجع ذیصالح می تواند اجازه داد که حداکثر 

اد وسایل نقییه از ار نوع باید به موارد  منحصر رود که گواای معتبر تطابق در/ یا بعد از تاریخ تعد – 9 -ح

اعتبار خود را به ددیل  "تودید اعطاء روند و برا  حداقل سه ماه بعد از تاریخ اعطاء معتبر باقی بمانند اما متعاقبا

 اعمال استاندارد  دیگر از دست داند. 

 گواای تطابق وسایل نقییه وارد خدمات رده، تحت این روش اجرایی، تهیه رود. یک روش خا  باید برا 
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  پیوست 

 صدور گواهی تاييد نوع و کنترل تطابق توليدرويه 

 ساد امی 
ادف از تدوین این رویه یکسان ساز ، اف ایش کارآمد  و تاثیر گیار  مطیوب در رویه صدور گوااینامه  -1

می بارد.  3333موتورسیکیت اا  تودید داخل براساس استاندارد میی ایران به رماره تایید نوع و تطابق تودید 

استاندارد میکور به امراه استاندارداا  اجبار  موتورسیکیت و ابالغیه اا  سازمان، مراجع اصیی صدور تایید 

می بارد مگر در صورتی  نوع و تطابق تودید موتورسیکیت می بارد. کییه بنداا  استاندارداا  م بور تزم اتجرا

 که در این رویه اقدام دیگر  تصریح رده بارد.

بازرسی فنی  ررکت احد تودید ، باید از طریق محصوتت و برا  1نداا  ذکر رده در بند کنترل کییه فرآی -9

قرارداد انجام این فعادیت اا باید در چارچوب یک  تایید صالحیت رده در زمینه موتورسیکیت انجام پییرد.

 دوجانبه بین ررکت بازرسی و تودیدکننده که مبین وظایف طرفین به صورت رفاف می بارد، تعریف گردد.

ررکت اا  بازرسی می بایست دیست کییه واحداا  تودید  به امراه کییه مدل اا  موتورسیکیت  9-1

به ادارات کل استاندارد استان مربوطه  را در ابتدا  ار دوره بازرسی 9تودید  را به انضمام قرارداد میکور در بند 

 و به صورت تجمیعی آن را به اداره کل نظارت بر اجرا  سازمان ارسال نمایند. 

 9-13-2 موارد بند 1-9حداکثر تا یک ماه پس از ارائه دیست بند  حتی ادمقدورادارت کل استاندارد استان  9-9

 نی  الم نموده و به اداره کل نظارت بر اجرا  استانداردبازرسی اع را بصورت مکتوب به ررکت 3333استاندارد 

 اعالم نمایند. 

یل مکتوب  ار یک از طول یک دوره بازرسی یک سال رمسی می بارد. فسخ قرارداد تنها با ارائه دت 9-3

 امکان پییر می بارد.   اداره کلکل استاندارد استان و موافقت  طرفین به اداره

جهت اجرا  صحیح این رویه، اتخاذ روش مناسب جهت اجرا  روش اا  بازرسی و تعدد آن س مانند  9-2

بازرسی تصادفی، بازرسی دوره ا ، بازرس مقی  و. ..   و نحوه تعامل با واحد اا  تودید  بر عهده ررکت بازرسی 
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 ایش تعداد بازرسی اا  خود می بارد. بطور  که در صورت بروز مغایرت ررکت بازرسی می بایست نسبت به اف

 اقدام نماید. 3-9مطابق بند 

در صورتی که در بازدیداا  نظارتی سازمان در واحد تودید  مغایرتی پیدا رد، سازمان می بایست موارد  9-3

به ررکت بازرسی اعالم نموده و ررکت بازرسی ضمن ارائه پاسخ در خصو  عیت بروز مغایرت  "مغایرت را کتبا

  اصالحی و پیشگیرانه مربوطه نسبت به اف ایش بازرسی اا  تصادفی و دوره ا  خود اقدام نماید. در و اقدام اا

صورت بروز مجدد مغایرت ررکت بازرسی می بایست نسبت به استقرار یک بازرس مقی  در واحد تودید  اقدام 

 نماید.

د، ررکت بازرسی جهت بررسی مجدد پا برجا بار 3-9تزم به ذکر است درصورتی که امچنان مغایرت بند  9-6

 صالحیت به مرک  میی تایید صالحیت ایران معرفی می گردد.

در صورتی که در گ اررات ارسادی ررکت بازرسی به سازمان مغایرتی پیدا رود، بسته به مورد سازمان با  9-3

رکت بازرسی اقدام دادن تیکر، اخطار و یا معرفی به مرک  میی تایید صالحیت جهت بررسی مجدد صالحیت ر

 می نماید.

منظور از مغایرت در این رویه، برا  ررکت بازرسی عدم انجام کییه وظایف و اد امات مندرج در این رویه و  9-3

 برا  ررکت اا  سازنده عدم رعایت اد امات کیی تطابق تودید می بارد..

 محصوتت می بارد،آن انبار تفکیک رده که دارا  خود  تمحصوت برا  آن دسته ازواحد اا  تودید   9-2

با یک ررکت بازرسی قرارداد بازرسی دارته بارند. در این صورت کییه فرآینداا  این رویه که برا  می توانند 

ارزیابی اودیه و...   ، می بایست توسط ار ررکت بازرسی به صورت جداگانه انجام    می بارد سکل واحد تودید

 پییرد.

 اهی تاييد نوعجهت صدور گو -9

 فعادیت اا  ذیل به ترتیب انجام می گردد: 
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موارد در اداره کل استان مربوطه تشکیل پرونده داده و پس از حصول ررایط استاندارد،  می بایستسازنده  3-1

 زیر را تکمیل و به ررکت بازرسی ارائه نماید:

  3333پیوست ب استاندارد  -

 ون اا  تایید نوعپیوست اا  اطالعاتی مورد نیاز آزم -

 این رویه  3طرح کنتردی پیشنهاد  خود جهت اجرا  رویه تطابق تودید مطابق با پیوست  -

 3-، مطابق با پیوست    BOMدیست کییه قطعات و مجموعه اا  مورد استفاده در محصول س -

منظور از طرح کنتردی واحد تودید  کییه اقدامات و روش اا  اجرایی می بارد که واحد تودید   جهت  3-1-1

به صورت مستند ارائه می  3333استقرار رویه تطابق تودید محصوتت خود بر مبنا  پیوست ج استاندارد میی 

ی بایست در این طرح کنتردی نمود کند. کییه اقدامات اصالحی و پیشگیرانه و... که در این رویه ذکر می رود م

 پیدا کند. 

 :اقدامات زیر را انجام می دادررکت بازرسی اقدام به بازرسی از واحد تودید  نموده و  3-9

 1-فرم بازرسی فی یکی از انبار مطابق با پیوست  تکمیل  

 9-فرم بازرسی فی یکی از موتورسیکیت مطابق با پیوست  تکمیل  

 2 -امات اودیه مطابق با پیوست  فرم ارزیابی اد تکمیل  

تحت نظارت ررکت بازرسی کییه آزمون اا  استاندارد اا  تایید نوع اجبار  بر رو  نمونه اا  ارائه رده  3-3

با توجه به مفاد استاندارد  9-3و  1-3بنداا  تایید رده نهایی به امراه مستندات   از طرف سازنده انجام و نتایج

 .به ادارت کل استاندارد استان ارائه می گردد.اطالعات میکور تایید رده و و تطبیق و کنترل  3333

/ ر  نسبت به 991/29ادارات کل استاندارد استان با توجه به روش اجرایی برگ ار  کمیته عالئ  به رماره  3-2

نظارت بر  به امراه دعوت نامه برگ ار  کمیته عالئ  به اداره کل 3-3و  9-3ارسال مدارك و مستندات بند 

اجرا  استاندارد اقدام نموده و در صورتی که کییه موارد مورد تایید بود، استان نی  با توجه به روش اجرایی 
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میکور نسبت به برگ ار  کمیته عالئ  اقدام کرده و در مهیت تعیین رده، نسبت به صدور گواای تایید نوع اقدام 

 می نماید.

ارد گواای صادر رده توسط استان را، جهت طی مراحل رماره گیار  به اداره کل نظارت بر اجرا  استاند 3-3

روش اجرایی میکور به جا  رماره و تاریخ پروانه 13-1-6امچنین طبق بند  مراجع ذیربط ارسال می نماید.

را  3313کاربرد عالمت استاندارد اجبار ، رماره تایید نوع مطابق با ادحاقیه استاندارد پالك رناسایی به رماره 

 در پالك رناسایی اعالم می نماید. به استان مربوطه و ررکت سازنده جهت درج

  نمونه برداري و انجام آزمون هاي استانداردهاي اجبارينحوه   -2

 992/29-1می بایست مطابق با دستورادعمل نمونه بردار  به رماره  مسؤل ذیصالحجهت نمونه بردار   2-1

 تکمیل نمایند. 2- پیوست  مفادرا مطابق  ار  مربوطهاقدام نموده و فرم  نمونه برد

را  1-2این رویه، برنامه نمونه بردار  بند  9-3ررکت بازرسی می بایست با استفاده از برنامه تودید بند  2-1-1

مطابق با ضوابط سازمان، طور  تنظی  نماید که واحد تودید  در آن انگام حداکثر تودید مربوط به محصول 

 را انجام می داد.مورد نظر 

ررکت بازرسی جهت نمونه بردار  می بایست حداقل، یک نمونه از محل موتورسیکیت اا  تودید رده و  2-9

یک نمونه از انتها  خط تودید از موتورسیکیت اا  آماده تحویل، نمونه بردار  نموده و پس از تطابق آن اا با 

ونه دیگر به عنوان اا به آزمایشگاه کند. نم یکی از آن نمونهاقدام به پیمب و ارسال  9-  و1-  فرم اا  پیوست

 ماه در کارخانه بماند. 2رااد  در نظر گرفته رده و می بایست حداقل به مدت نمونه امسان س

در صورتیکه قبالً نمونه بردار  برا  آزمون آتیندگی توسط بازرسان سازمان محیط زیست انجام رده  2-9-1

نی  باید دوباره انجام رود ودی به جا  دو نمونه حداقل یک نمونه موتورسیکیت از  9-2د بارد، تمام موارد بن

رود و نمونه مورد آزمون آتیندگی با دیست قطعات موجود در  واحد تودید  به عنوان نمونه امسان انتخاب می

 انبار کارخانه و نمونه امسان مقایسه رود. 
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در صورتی که سازنده مایل به اخی نمونه رااد  992/29-1ر  رماره مطابق با دستورادعمل نمونه بردا 2-9-9

سامسان  و یا تحویل و نگهدار  آن نبارد، حق اعتراض نسبت به نتایج آزمون را از خود سیب نموده و ار نمونه 

 تیقی می گردد. آزموندیگر  از خط تودید ا  ارز با نمونه 

مانند آزمون اا  توان خادص و مصرف گر مرتبط می بارند سن اا با یکدیکییه آزمون اایی که نتایج آ 2-3

سوخت  می بایست تحت نظارت ررکت بازرسی و با ثبت اطالعات نمونه مورد آزمون و بر رو  یک نمونه و بدون 

 3 -  تغییر درمشخصات فنی انجام پییرد. جهت حصول اطمینان از این امر می توان نمونه را مطابق با پیوست

 رک  آزمون ارسال نمود.پیمب و به م

بارد که در  می ±% 19اا  توان خادص و حداکثر سرعت، حداکثر  حدود پییرش استاندارد در انجام آزمون 2-2

گردد و در مرحیه تطابق  مرحیه صدور گوااینامه تایید نوع، نتایج آزمون مربوطه با اظهارات سازنده مقایسه می

 .گردند تودید، نتایج آزمون مربوطه با نتایج آزمون مربوط به تایید نوع مقایسه می

 ذیل انجام پییرد: اا  آزمون استاندارداا  اجبار  موتورسیکیت باید به یکی از روش 2-3

 ادف  انجام آزمون در یکی از آزمایشگاه اا  تایید صالحیت رده سازمان

ب  انجام آزمون در آزمایشگاه اا  دارا  امکانات آزمون به تایید سازمان و با حضور کاررناس سازمان و یا 

 ررکت بازرسی

رتی که منجر به صدور گواای تایید ج  انجام آزمون در یکی از آزمایشگاه اا  معتبر خارج از کشور در صو

   گردد.EC Certificate – Emarkاروپایی س 

در آزمایشگاه اا  خارج از کشور در صورتی که آزمایشگاه م بور از آزمایشگاه اا  معتبر س  T.Aد  انجام آزمون 

ور کاررناس ، با حضبوده ILAC از یکی از اعضاء 13993و دارا  گوااینامه تایید صالحیت ترجیحاً میی  

از نظر توانایی مجرب ررکت اا  بازرسی مورد تایید سازمان می تواند انجام پییرد. کاررناس م بور می بایست 

 اا  فنی و تسیط بر مفاای  استاندارد  مورد تایید سازمان میی استاندارد بارد.



71 

 

دریافت نموده و به امراه  1-3پیوست اا  اطالعاتی بند نمونه را امراه با  انجام آزمون، آزمایشگاهجهت  2-6

آزمایشگاه نی  عالوه بر نتایج آزمون، این اطالعات را می  .رماره اا  پیمب در فرم دریافت نمونه ثبت می نماید

 بایست ضمیمه تمامی گ اررات آزمون نماید.

فک پیمب  تزم به ذکر است در صورتی که بعد از انجام کییه آزمون اا به منظور ثبت مشخصات فنی نیاز به

 بارد، می بایست با اماانگی ررکت بازرسی و ثبت رماره آن اا اقدام نمایند.

آزمون به صاحب نمونه عودت  COPدر مرحیه مسؤل ذیصالح پییرش نتایج آزمون توسط  در صورت 2-6-1

 کات بال مانع می بارد. 

رسال به آزمایشگاه، انجام صحیح مسؤدیت اجرا  صحیح کییه بنداا  فوق اع  از نمونه بردار ، پیمب، ا 2-3

 آزمون، تحییل و ارائه نتایج بر عهده ررکت بازرسی می بارد.

 جهت اجراي تطابق توليد موتورسيكلت -3

 ، موارد ذیل نی  مدنظر قرار گیرند:3333ضمن رعایت کییه مفاد مورد اراره در استاندارد  

آزمون اا مطابق با ابالغیه سازمان حداقل یکبار در ار سال انجام  3333استاندارد  2-9-1-مطابق بند ج 3-1

 اد امی بوده و انجام سایر آزمون اا به تشخیص ررکت بازرسی فنی و یا سازمان انجام می گردد.

 COP، در صورتی که یک بار آزمون ژ پایین وده جهت مدل اا  با تیرابا ارائه مشخصات و تعداد ار محم 3-1-1

در دوره اا  بعد معاف  COPرده بارد، مدل اا  میکور از انجام آزمون اا   انجام گواای تاییدپس از اخی 

، یک یا چند و یا تشخیص کاررناس 9-6- تغییرات مطابق پیوست می گردند. تزم به ذکر است در صورت بروز 

 دستگاه در سال تیراژ پایین محسوب می 199می تواند انجام پییرد. امچنین تعداد تودید تا  COPآزمون 

 گردد.

برا  برخی آزمون ، COPدوره  1کیی محصول و با اجرا  حداقل  Emarkدارا  مدرك جهت تودیدات  3-1-9

 اف ایش طول دوره امکان پییر می بارد. COPاا  ادوار 
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و در صورتی که اد امات ارزیابی اودیه واحد  جهت تودیدات با کیفیت و یا واحداا  نمونه استاندارد 3-1-3

برا  برخی آزمون اا  ، COPدوره  3، با اجرا  حداقل برآورده بارد  2-با پیوست   تودید  مطابق

 اف ایش طول دوره امکان پییر می بارد. COPادوار 

 اعالم خوااد رد. سازمانتوسط  COPدر ابتدا  ار دوره  1-3نحوه و ررایط اجرا  بند  3-1-2

به ررکت  گواای تاییدجهت ار محصول دارا   زیر راموارد ررکت تودید  می بایست در ابتدا  ار ماه   3-9

 بازرسی ارائه نماید:

 و آمار تودید ماه قبلبرنامه تودید ار محصول در آن ماه  

 1-مطابق با پیوست   مدیر کنترل کیفیتتوسط تکمیل فرم بازرسی فی یکی از انبار  

 9-مطابق با پیوست   مدیر کنترل کیفیتتوسط تکمیل فرم بازرسی فی یکی از موتورسیکیت  

  مطابق و... واحد تودید  س آزمون اا  پایان خط و یا آزمون در آزمایشگاه طرف قرارداد قداماتگ ارش ا 

  3-پیوست  با طرح کنتردی س

   سمطابق با پیوست ت   COCگواای تطابق برا  ار محصول س  

به مصرف کنندگان ارائه گردد،  در دفترچه راانما  موتورسیکیت COCنمونه گواای در صورتی که  3-9-1

 ارائه آن فقط در ابتدا  دوره و یا در صورت تغییر آن اد امی می بارد.

برا  ار نوع محصول که آن ررکت بازرسی، نوع و ، ررکت بازرسی 3333استاندارد  2-3جهت اجرا  بند  3-3

و به اداره کل ه داانجام دمااه  3به صورت دوره اا  اقدامات زیر را  بایدتطابق تودید آن را تائید کرده است 

 :نماید گ ارشاستاندارد استان 

 سمااانه  دیست موتورسیکیت اا  مورد تایید در استان -

  1-9-3سمطابق بند  3333مطابق با پیوست ت استاندارد یک کپی از گواای تطابق  -

  1-  پیوستفرم بازرسی فی یکی از انبار مطابق با    -

 9-فرم بازرسی فی یکی از موتورسیکیت مطابق با پیوست    -
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 مااه  3به تفکیک ار دوره  برنامه نمونه بردار  و انجام آزمون ساقدامات انجام رده گ ارش  -

  3 -عدم تطابق و اقدامات اصالحی و پیشگیرانه مطابق با پیوست   ها گ ارر -

 از بنداا تغییر یکی در صورت س فرم ارزیابی اودیه جدید  -

س در  و موارد تیکر و پیشنهاد بهبود فرآیند 9-3مطابق بند  اقدامات انجام رده واحد تودید تحیییی گ ارش  -

 صورت د وم 

واحد تودید ، می بایست بازرسی از واحد تودید  انجام رده  برنامه مااانه عدم تودید دراعالم در صورت  3-3-1

با ارائه گ ارش ررکت  ،ندارتن دتئل موجه جهت تودید یا امکان بازرسی عدم صورتدر و عدم تودید تایید گردد. 

 محصوتت میکور را تعییق می نماید. ،اداره کل استاندارد استان، گواای محصول/ 3-بازرسی مطابق با پیوست  

رت مااه به صو 3در دوره اا   3-3ررکت اا  بازرسی گ ارش تفصییی بازرسی خود را مطابق بند  3-3-9

 تجمیعی به اداره کل نظارت بر اجرا  استاندارد ارائه می نمایند.

ادارت کل استاندارد استان با دریافت گ اررات ررکت اا  بازرسی، نسبت به انجام بازدیداا  نظارتی از  2 -3

 بهاه ما 3دوره اا  در  به صورت زیرنظارتی خود را  -واحد تودید  مورد نظر اقدام و نتیجه بازدیداا  فنی 

 ل نظارت بر اجرا گ ارش می نمایند:اداره ک

 محصول سدر صورت وجود  به امراه نمرات منفی اعطا رده برا  ار ررکت/ 3-فرم موارد عدم انطباق   

  موتورسیکیت اا  مورد تاییددیست  

 مااه 3گ ارش اقدامات انجام رده به تفکیک ار دوره  

نی  با اماانگی استان مربوطه و بر حسب ضرورت می توانند اقدام امچنین کاررناسان اداره کل نظارت بر اجرا 

 در واحد تودید  نمایند. 3333به بازرسی اا  مورد  جهت بررسی نحوه استقرار اد امات استاندارد 

 ،ررکت بازرسی و یا استان موتورسیکیت اا  مورد تایید غییر در دیستو یا ت در صورت بروز عدم تطابق 3-2-1

 انجام پییرد. روز 19حداکثر ظرف مدت ی بایست گ ارش آن م
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جهت واردات کات با استفاده از بسته حمایت از صنعت، تعهد نامه واحد تودید  مبنی بر استفاده از کات   3 -3

مدیر کنترل م بور در خط تودید  محصول دارا  گواای تایید نوع را می بایست پس از تایید مدیر عامل و 

تایید ررکت بازرسی فنی مربوطه برسد. ررکت بازرسی باید اطمینان حاصل کند که قطعات  کارخانه، به کیفیت

میکور امان قطعاتی استند که ررکت تودید  بر اساس آن گواای تایید نوع دریافت نموده و مطابق با دیست 

ر سایر ات عالوه بمی بارد و در امان واحد نی  استفاده می رود. ادارات کل استاندارد و یا گمرک 3-پیوست  

 را نی  مالك عمل قرار خوااند داد.  گواای تایید مدارك و مستندات، وجود 

وارد نموده است، سازنده می  3-3در خصو  قطعاتی که واحد تودید  به غیر از روش مندرج در بند3-3-1

بایست کییه مدارك و مستندات مربوطه در این خصو  را به ررکت بازرسی طرف قرارداد ارائه نماید تا مورد 

 بررسی و صحه گیار  قرار گیرد. 

قطعات در انبار و موتورسیکیت اا  تودید  تاییدیه ررکت  ررکت اا  تودید  می بایست جهت کییه 3-3-9

اخی نمایند. در غیر این صورت ررکت بازرسی می بایست  1-3-3و  3-3بازرسی را طبق مندرجات بنداا  

 مغایرت اا  موجود را به ادارت کل استاندارد استان گ ارش نماید. 3مطابق با بند 

ا  فرآینداا  تطابق تودیدات ررکت سازنده می بارد. دیا می ررکت بازرسی مسؤل نظارت بر حسن اجر 3-6

بایست تودیدات یک واحد تودید  را به طور متناسب مورد بازرسی قرار داده و در صورت ارگونه تغییر اقدامات 

در  3333تزم را به عمل آورد. در صورت بروز ارگونه تغییر در مشخصات فنی و یا اطالعات مربوط به استاندارد 

ابطه با محصول واحد تودید  که توسط بازدیداا  نظارتی کاررناسان سازمان رؤیت رده ودی به سازمان ر

 استاندارد گ ارش نشده بارد ررکت بازرسی پاسخگو می بارد.

زمان و مطابق با اد امات این با توجه به اجرا  طرح طااا س طرح اجرا  اماانگ استاندارد اجبار   در سا 3-3

استاندارد اقدام به نمونه گیر  از بازار و ارسال به آزمایشگاه اا  تایید صالحیت رده جهت بررسی  سازمان ،طرح

 تطابق تودید موتورسیکیت اا می نماید.
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  موارد عدم تطابق و مغايرت-6

 و دستورادعمل اا  سازمان موارد زیر نی  مد نظر قرار می گیرد: 3333ضمن دحاظ کردن مفاد استاندارد 

رگونه تغییر در مفاد مدارك و مستندات ارائه رده از طرف سازنده به ررکت بازرسی می بایست از قبل به ا  6-1

اطالع ررکت بازرسی برسد. ررکت بازرسی نی  بسته به موضوع موارد تزم را به سازمان گ ارش می نماید. در 

بازرسی نرساند و این مورد توسط صورتی که ررکت سازنده قبل از ارگونه تغییر، موارد را به اطالع ررکت 

و روش اجرایی  3333استاندارد  3-3ررکت بازرسی و یا کاررناسان سازمان مشخص گردد، با توجه به بند 

/ر و نی  991/29تعییق و رفع تعییق، ابطال و تجدید پروانه کاربرد عالمت استاندارد ایران به رماره  تمدید،  صدور،

/د سازمان استاندارد، طبق 39/112یاز منفی به واحد اا  تودید  به رماره دستورادعمل نحوه اخطار و امت

 ررایط ذیل اقدام مقتضی انجام می گردد:

در صورتی که ررکت تودید  جهت اجرا  این رویه، بازرسی اا و فعادیت سازمان استاندارد / ررکت  6-9

عالوه بر اختصا  امتیاز  ،کل استاندارد استان اداره تایید بازرسی اخالل ایجاد نماید، با ارائه گ ارش رسمی و

امتیاز به محصول / محصوتت واحد تودید ، عواقب قانونی آن نی  مطابق قانون اصالح قوانین  199تا  3منفی از 

 متوجه واحد تودید  می بارد.  1339مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال و 

را به ررکت بازرسی ارائه نکند، با گ ارش ررکت بازرسی  9-3در صورتی که ررکت تودید  مدارك بند  6-9-1

 وتت واحد تودید  منظور می گردد.محصول / محص برا امتیاز منفی  3 وردبه ازا  ار م

می بایست در واحد تودید ، ررکت بازرسی  3333استاندارد میی  3-3در صورت بروز مغایرت مطابق با بند  6-3

روز کار ،  ررکت بازرسی  19موارد را به واحد تودید  اعالم نماید و در صورت عدم رفع مغایرت تا حداکثر 

 موظف است مورد را ظرف یک افته به اداره کل استان گ ارش نماید.

عالم ، ضمن اگانه  مردود گردد13  تایید نوع سدر صورتی که محصول در یکی از استاندارداا  اجبار 6-3-1

آور  محصوتت مربوطه، اداره کل استاندارد استان جهت تشکیل  اخطار به واحد تودید  و اقدام جهت جمع

 .سحیف از دیست مااانه استان نماید کمیته عالئ  برا  تعییق گوااینامه تایید نوع ذیربط، اقدام می
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در فرم بازرسی فی یکی در صورتی که مغایرت در یکی از قطعات رامل استاندارداا  اجبار   6-3-9

امتیاز منفی به ازاء  39بارد، ضمن اعالم اخطار به واحد تودید ،  1 -  و انبار پیوست 9- موتورسیکیت پیوست 

 پییرد.. ط سازمان استاندارد انجام میابگردد و موارد مقتضی  براساس ضو ار مورد برا  واحد تودید  منظور می

معتبر از انبار و محصوتت احد تودید  ضمن جمع آور  قطعه ناو 9-3-6و  1-3-6در خصو  موارد بند  6-3-3

تودید رده میبایست با فراخوان عمومی نسبت به جمع آور  قطعه نامعتبر و جایگ ینی آن با قطعات استاندارد 

 اقدام نماید. 

بارد ستطابق با  3333در صورتی که مغایرت در سایر قطعات فرم بازرسی فی یکی و پیوست ب استاندارد 6-3-2

امتیاز منفی نی  به ازاء ار مورد برا  واحد تودید  منظور  3اظهار سازنده   ضمن اعالم اخطار به تودید کننده، 

 پییرد. ط سازمان استاندارد انجام میگردد و موارد مقتضی بر اساس ضواب می

   را تایید نوعاز استاندارداا  در صورتی که مغایرت در قطعاتی بارد که استاندارداا  جداگانه ا  س 6-3-3

تحت تاثیر قرار داد سبررسی ، س مانند اگ وز که در آزمون اا  انجین تاثیر گیار است  می بایست پس از انجام 

و در صورت  2-3-6آزمون مربوطه در آن مورد تصمی  گیر  گردد. در صورت قبودی در آزمون اا  میکور بند 

 ته می رود.به اجرا گیار 1-3-6مردود ، بند 

در صورتی که برا  موتور سیکیتی که دارا  گوااینامه تایید نوع می بارد، در طول یک دوره بازرسی، جمع  6-2

آور  محصوتت مربوطه، گواای  برسد ضمن اعالم اخطار به واحد تودید  و اقدام جهت جمع 29امتیاز منفی به 

گردد و در صورتی که  ستاندارد استان برا  تعییق مطرح میتایید نوع آن موتورسیکیت در کمیته عالئ  اداره کل ا

آور  محصوتت  امتیاز منفی برسد، ضمن اعالم اخطار به واحد تودید  و اقدام جهت جمع 199جمع امتیاز به 

 مربوطه، آن گواای در کمیته عالئ  استان جهت ابطال مطرح می گردد.

ماه پس از آن رفع تعییق نشود، اداره کل  6تی تعییق رود و تا در صورتی که گوااینامه تایید نوع موتورسیکی 6-3

نماید. امچنین در  استاندارد استان جهت تشکیل کمیته عالئ  برا  ابطال گوااینامه تایید نوع مربوطه اقدام می

ا  اخی ماه پس از آن نمی تواند بر 6صورتی که گوااینامه تایید نوع موتور سیکیتی ابطال  رود، واحد تودید  تا 
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گوااینامه تایید نوع مجدد برا  آن محصول اقدام نماید. و  پس از آن، جهت اخی گوااینامه تایید نوع، واحد 

تایید نوع  اا  مربوط به استاندارداا  تودید  می بایست مجدداً کییه مراحل مربوطه را ساز قبیل انجام آزمون

 موتورسیکیت  از ابتدا طی نماید. 

مربوط به یک دوره بازرسی بوده و با  3/د، امتیازات منفی مورد اراره در بند 39/112اجراییمطابق با روش  6-6

ادیکر،  رروع دوره بعد  امتیازات میکور صفر می گردد. مابقی موارد تزم و مقتضی مربوط به بنداا  فوق

 پییرد. براساس ضوابط سازمان استاندارد انجام می

این رویه توسط اداره کل  6، با دادن اخطار کتبی طبق بند 3333ارد استاند 3-3در صورت بروز بند  6-3

 ، می توان نظارت بر اجرا  استاندارداستاندارد استان به واحد تودید  و مطیع نمودن مرجع ذیصالح ساداره کل 

 م داد. انجا 3333استاندارد  3-3به سازنده اجازه داد تا اقدامات اصالحی و پیشگیرانه خود را مطابق با بند 

استاندارد ، چنانچه واحداا  تودید  موفق به اخی  تاییدیه جهت تشویق واحداا  تودید  به اخی 6-3

استاندارداا  تشویقی گردند، بسته به مورد امتیاز مثبت به محصول یا واحد تودید  اعطا می گردد. این امتیاز 

 انتخاب واحداا  نمونه استاندارد دحاظ گردد. ا  می تواند به عنوان امتیاز جبرانی منفی تیقی رده و یا جهت

 استاندارداا  تشویقی رامل موارد زیر می بارد:  6-3-1

 امتیاز  99که تاکنون اجبار  نشده اند مانند مخ ن سوخت ، ار استاندارد  ECاخی گوااینامه استاندارداا   - 

 امتیاز 13تاثیر گیار مانند استحکام راسی و بدنه اخی تاییدیه استاندارداا  میی، بین ادمییی و یا کارخانه ا   -

 امتیاز 19برا  کییه محصوتت ISO TS 16949اخی گوااینامه اا  مدیریت سیست  کیفیت مانند  -

درخواست امتیاز مثبت با درخواست واحد تودید  و با ارائه مدارك به ررکت بازرسی انجام می گیرد.  6-3-9

 د را به اداره کل استان اعالم می نماید.ررکت بازرسی پس از تایید موار

 تغيير و اصالح مطابق پيشرفت هاي فنی -8

اا در ادحاقیه به گواای تایید  اا و یا آزمون موتورسیکیت، جهت گنجاندن بررسی در صورت تغییر و یا اصالح  3-1

نوع یا گواای جدید، می بایست نسبت به نتایج آزمون قبیی حداقل در یکی از نتایج آزمون بهبود و در سایر 
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توان خادص در آزمون اا   مالك عدم کااش -%19آزمون اا  مرتبط کااش ندارته بارد. قرار دارتن در بازه 

 می بارد. و حداکثر سرعت

اعالم می گردد. ارگونه تغییر دیگر  که با  9-6-  اا  قطعات تاثیر گیار در آزمون اا مطابق با پیوست 3-9

 انجام پییرد. اقدام تزم تشخیص بازرس نیازمند انجام آزمون بارد، با اعالم بازرس به واحد تودید  می بایست

گواای دارا  قطعه م بور  و یا استاندارد اجبار  باردتاییدیه گ ین از قطعات دارا  در صورتی که قطعه جای 3-3

  ، با اضافه کردن گواای تایید و بدون انجام آزمون مورد تایید می بارد.باردتایید 

ندارد اا  مربوطه می بایست آزمون استای که قطعه جدید دارا  گواای تایید استاندارد نبارد، در صورت 3-2

 گردد.انجام  مطابق با استاندارداقدامات تزم و  پییرفته انجام
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 2 -  پیوست

 ارزيابی اوليه واحد توليدي

 ساد امی 
 حج  تودید سادیانه: مدل اا  تودید :                 تودید کننده :                              

 تاریخ ارزیابی اودیه:                                         مسئول کنترل کیفیت: ررکت بازرسی:        

 
موتورسیکیت اا  فوق در اینجانب...............................کاررناس ارزیاب ررکت بازرسی................... در تاریخ ................از فرآیند تودید 

............................................................ بازدید به عمل آورده و با توجه به مستندات ارائه رده از محل ررکت .....................به آدرس.........

 سو  ررکت سازنده نتایج ارزیابی فنی به ررح زیر اعالم می گردد:

 آیت  ارزیابی
 نتیجه ارزیابی

 توضیحات
 منفی مثبت

آیا ررکت تودید کننده دارا  گوااینامه  -1

 مدیریت سیست  کیفیت بر اساس استاندارد اا  

ISO / TS 16946   یاISO 9001  

 می بارد؟

   

آیا ررکت تودید کننده دارا  یک سیست   -9

کنتردی مدون در ورود  قطعات و مواد اودیه می 

 بارد؟

   

زیر آیا ویژگی اا  این سیست  رامل موارد  9-1

 می بارد:

آیا کییه قطعات و مجموعه اا  ورود   9-1-1

 ؟سرناسنامه فنی دارند رناسایی رده اند

   

آیا در رابطه با کییه قطعات و مجموعه اا   9-1-9

 ورود ، استاندارد یا مبنا  پییرری وجود دارد؟

   

آیا مبنا  ورود قطعات به انبار یا خط تودید  9-1-3

بارد و کییه قطعات و مجموعه کارخانه یکسان می 

اا را در بر می گیرد سمثال خرید از بازار، مجوزاا  

 ارفاقی ؟

   

نحوه بررسی کیفی ار قطعه  سکییه  9-1-2

قطعات  از دحاط این که در مبدا یا مقصد انجام 

 گیرد مشخص است؟

   

آیا ارزیابی تودید کنندگان در رابطه با کییه  9-1-3

 ست؟قطعات صورت گرفته ا

   

مورد اا  پایان خط آیا تجهی ات آزمون  9-1-6

 نیاز وجود دارد؟ 
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آیا تجهی ات آزمون اا  پایان خط تودید  9-1-3

 دارا  گواای کادیبراسیون معتبر می بارند؟

   

آیا بازرسی اا  انجام رده در رابطه با ار  9-1-3

قطعه به منظور پییرش نهایی قطعه از دحاط کیفی 

 رده است؟تعریف 

   

آیا امکان ردیابی ار قطعه یا مجموعه وجود  9-1-2

 دارد و سوابق آن بایگانی می رود؟

   

آیا نحوه انبارش ار قطعه یا مجموعه به  9-1-19

 طور کامل تعیین رده است؟

   

آیا رخصیت حقیقی یا حقوقی مستقیی  9-1-11

در رابطه با پییرش ار یک از قطعات و مجموعه 

ورود  دارا  مسئودیت مشخص بوده و اا  

 پاسخگو می بارد؟

   

مستقی  و مداوم میان کنترل آیا ارتباط  9-1-19

مراحل تودید و پس از تودید موتورسیکیت ورود ، 

 به منظور دریافت بازخورداا  مناسب وجود دارد؟ 

   

آیا ررکت تودید کننده دارا  یک سیست   -3

مونتاژ موتورسیکیت کنتردی مدون در حین تودید و 

 می بارد؟

   

آیا ویژگی اا  این سیست  رامل موارد زیر می  -2

 بارد:

آیا کییه فرآینداا  تودید  و مونتاژ  تعریف  2-1

 رده اند؟

   

آیا در رابطه با کییه فرآینداا  تودید  و  2-9

 مونتاژ  ، استاندارد یا مبنا  پییرری وجود دارد؟

   

کییه فرآینداا  تودید  و آیا در رابطه با  2-3

مونتاژ  اب ار تودید مناسب و تحت کنترل وجود 

 دارد؟

   

آیا در رابطه با کییه مراحل و فرآینداا  تودید  2-2

و مونتاژ اب ار کنتردی مناسب  و کادیبره رده وجود 

 دارد؟

   

آیا بازرسی اا  انجام رده مورد نیاز در رابطه  2-3

یا مونتاز، تعریف رده با ار یک از مراحل تودید 

 است؟

   

آیا برا  چیدمان قطعات و مجموعه اا   2-6

مصرفی در ار ایستگاه رویه مشخصی تعریف رده 
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 است؟

آیا رخصیت حقیقی یا حقوقی مستقیی سمدیر  2-3

تودید  در رابطه با ار یک از مراحل تودید یا مونتاژ 

که دارا  مسئودیت بوده و پاسخگو بارد وجود 

 دارد؟

   

آیا رخصیت حقیقی یا حقوقی مستقیی س  2-3

  در رابطه با کنترل کیفی که مدیر کنترل کیفیت

 دارا  مسئودیت بوده و پاسخگو بارد وجود دارد؟

   

آیا رویه مشخصی در رابطه با نحوه برخورد با  2-2

عیوب مشااده رده در حین تودید یا مونتاژ وجود 

 دارد؟

   

مشخصی در رابطه با نحوه برخورد با آیا رویه  2-19

دوباره کار  اا  مداوم در حین تودید یا مونتاژ 

 وجود دارد؟

   

آیا بازخورداا  مربوط به عیوب یا دوباره  2-11

کار  اا  مشااد رده، به کنترل ورود  انعکاس 

 می یابد؟

   

آیا ررکت تودید کننده دارا  یک سیست   -3

 تودید می بارد؟ مدون بازرسی و آزمون پس از

   

آیا ررکت تودید کننده دارا  تجهی ات کافی  3-1

و کادیبره رده جهت تنظی  ا  محور  چر  اا 

 می بارد؟

   

آیا ررکت تودید کننده دارا  تجهی ات کافی  3-9

و کادیبره رده جهت تنظی  زوایا  چراغ اا می 

 بارد؟

   

آیا ررکت تودید کننده دارا  تجهی ات کافی  3-3

 Rollو کادیبره رده جهت آزمون غیتکی ترم  س 

Testمی بارد؟   

   

آیا ررکت تودید کننده دارا  یک فرآیند  3-2

مدون رده در زمینه بازرسی قبل از تحویل 

 موتورسیکیت می بارد؟

   

آیا فرآیند بازرسی قبل از تحویل موتورسیکیت  3-3

 نحو مناسب و موثر انجام می گردد؟ به

   

آیا ررکت تودید کننده دارا  سیست  خدمات  -6

 وش می بارد؟رپس از ف
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آیا در دستورادعمل فوق ررایط رمول گارانتی  6-1

به نحو رفاف سمدت گارانتی، سیست  اا و قطعات 

مشمول گارانتی، دتیل عدم پییرش گارانتی و غیره 

   ارائه رده است؟

   

آیا سیستمی جهت ارائه بازخورداا  مربوط  6-9

به ایرادات به وجود آمده در حین ارائه خدمات پس 

از فروش به صورت مستمر به بخش تودید وجود 

 دارد؟

   

 

 نام ارزیاب فنی:                                                                                    

  ء:مهر و  امضا                                                                                                                        
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 3 -پیوست  

 هاي پلمب نمودن موتورسيكلت روش و محل 

 ساطالعاتی 
بوطه انجام گردد، متفاوت است. برا  مثال پیمب موتورسیکیت با توجه به آزمونی که قرار است بر رو  نمونه مر

 پیمب یک مدل موتورسیکیت برا  آزمون ترم گیر  با آزمون توان خادص متفاوت است.

در مورد آزمون توان خادص قوا  محرکه موتورسیکیت باید انجین به امراه تمام متعیقات آن پیمب رود. انجین 

اا پاره روند. کاربراتور  درب کالچ یا درب برق باز روند، پیمب ا  که اگر باید از ار دو طرف پیمب رود. به گونه

اا پاره روند. محل  باید ا  از پایین یعنی پیاده آن و ا  از بات پیمب رود تا در صورت دستکار  آن، پیمب

 اتصال کاربراتور به منیفودد ورود  و خروجی نی  باید پیمب رود.

گیر  موتورسیکیت، کاسه چر  عقب و جیو باید پیمب روند. محل اتصال سی  ترم  به کاسه  در مورد آزمون ترم 

ا   گونه چر  نی  در صورت امکان پیمب گردد. در مورد ترم اا  دیسکی نی  در صورت امکان باید دوازم ترم  به

 اا پاره روند.  پیمب روند که در صورت دستکار  آن، پیمب

بارد، از جمیه  دت کیی عالوه بر موارد فوق ادیکر، سایر قطعات موتورسیکیت نی  باید برچسب پیمب دارتهدر حا

ا  بارد که در  گونه اا، راسی، کمک فنراا، چراغها، قاب زنجیر، باك بن ین، سرعت سنج سبه اگ وز، باتر ، طوقه

 اا پاره روند.   صورت دستکار  و باز ردن سرعت سنج، پیمب

بارند و دسترسی به قطعات آن با باز ردن کاوراا امکان  اایی که دارا  کاور سراسر  می رد موتورسیکیتدر مو

 اا پاره روند.  ا  پیمب نمود تا در صورت باز ردن آنها، برچسب گردد، می توان کاور اا را به گونه پییر می
  



89 

 

 

 1- 6 -پیوست  

 2تاييد نوع موتورسيكلت ليست استانداردهاي 

 ساد امی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
می استاندارد ، رعایت استاندارد اا  میی تدوین رده موجود و استاندارداایی که بعداً تدوین خوااند رد س در محدوده این استاندارد   اد اجهت اجرا  این  1

 می بارد.

 عنوان استاندارد رديف
شماره 

 استاندارد

 13963  گیر ترم سیست   1

 6333 کنترل انواع موقعیت اا و عمیکرد اا 9

 13969 جک اا   موتور سیکیت 3

2 
وسایل عالمت  نصب تجهی ات رورنایی و-موتورسیکیت

 دانده نور  
13396 

 13961 اشدار دانده صوتی 3

 6123 باتر  6

 6391 حداکثر سرعت 3

 6633 توان خادص 3

 363 تایر باد  2

 6696 مصرف سوخت 19

 3312 جرم و ابعاد 11

 3313 سرعت سنج 19

 3316 تجهی ات ضد سرقت 13

 3313 پالك اا  رناسایی 12

 3313 نصب پالك عقب 13

 3312 دستگیره سرنشین 16

 19933 چراغ اا  موتورسیکیت 17
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 9-6-پیوست  

 اهم قطعات تاثير گذار بر استانداردهاي تاييد نوع

 ساطالعاتی 

 
 

این دیست اا  قطعات تاثیر گیار را معرفی می نماید. امچنین تغییر قطعات در سایر استاندارداا و تاثیر  -

 گیار  سایر قطعات به تشخیص کاررناس می بارد.

 

 

 

 

 

ف
دی
ر

 

 عنوان استاندارد
رماره 

 استاندارد
 اا  قطعات تاثیر گیار

  توپی،دیسکت ترم ،دنمجموعه سیست  ترم  یا  13963 گیر ترم سیست   1

9 
نصب تجهی ات رورنایی -موتورسیکیت

 وسایل عالمت دانده نور  و
 چراغ و تجهی ات رورنایی 13396

 تمپو  تجهی ات رورنایی ،چراغ 19933 چراغ اا  رورنایی 3

 ECUو  اج اء و مشخصات انجین، کاربراتور، انژکتور 6391 حداکثر سرعت 2

 6633 توان خادص انجین 3
 اگ وز ECUاج اء و مشخصات انجین، کاربراتور، انژکتور،

 کاتادیستو

 6696 مصرف سوخت 6
 اگ وز ECUاج اء و مشخصات انجین، کاربراتور، انژکتور،

 کاتادیستو

 سوییچ، قفل فرمان 3316 تجهی ات ضد سرقت 3
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 3 -  پیوست

 کار رفته در نوع موتورسيكلت ستمهاي بهفهرست قطعات، مجموعه ها و سي

 ساد امی 

 

 

 

                                                 
د انگام نیاز قابییت ردیابی و واحد اا  تودید  می توانند در این بند کد تودید کننده/تامین کننده را ذکر نمایند. در این حادت تودید کننده می بایست بتوان 1

 عدم تغییر منبع تامین کننده را اثبات نمایند.

 نام موتورسيكلت:  : مرتبط موتورسيكلتو مدل وع ن

1توليد کننده/ تامين کننده نام تجاري کاال  فضريب مصر
 رديف قطعه/ مجموعه نام  کد فنی کاال 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ررکت بازرسی:     واحد تودید  :   مسؤل کنترل کیفی :
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 2-پیوست  

 فرم نمونه بردارينمونه 

 ساطالعاتی 
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 19-پیوست  

 وظايف مدير کنترل کيفيت

 ساطالعاتی 

 /د سازمان میی استاندارد991/39دستورادعمل تایید صالحیت عیمی و فنی مدیران کنترل کیفیت به رماره برگرفته از 
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 کتاب نامه:

تعییق و رفع تعییق، ابطال و تجدید پروانه کاربرد عالمت استاندارد ایران به  تمدید،  روش اجرایی صدور، -1

 /ر سازمان میی استاندارد 991/29رماره 

 /د سازمان میی استاندارد992/29نمونه بردار  به رماره  دستورادعمل -9

 /د سازمان میی استاندارد39/112دستورادعمل نحوه اخطار و امتیاز منفی به واحداا  تودید  به رماره  -3

 آیین نامه تایید صالحیت عیمی و فنی مدیران کنترل کیفیت سازمان میی استاندارد -2

/د سازمان میی 991/39دیران کنترل کیفیت به رماره دستورادعمل تایید صالحیت عیمی و فنی م -3

 استاندارد

 


