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( بنام خذا)

 

( کاراکتزهای)کذگذاری در شاخص هایتعاریف  و تشزیح کذها و آشنایی با نحوه  راهنوای 

 های تولیذ و هونتاص داخل شواره جذیذ شاسی هوتورسیکلت
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ٍ تجاست ٍ ػاصهاى هلی اػتاًذاسد تِ هٌظَس یىؼاى ػاصی شواسُ  تش اػاع تظویوات اتخار شذُ اص ػَی ٍصاست طٌؼت، هؼذى

، ّیثشیذی ٍ گاصػَص، فشهت (الىتشیىی)هَتَسػیىلت تٌضیٌی، تشلی  تواهی هَتَسػیىلتْای تَلیذ داخل اػن اص( تٌِ)شاػی 

تِ ػٌَاى  تَػط اًجوي طٌؼت هَتَسػیىلت تؼشیف شذُ ایي دفتشچِ ساٌّوا  8317جذیذی تش اػاع اػتاًذاسد هلی شواسُ 

. تْیِ شذُ اػت جْت آشٌایی ٍ اػتفادُ واستشاى تِ ششح ریل الگَتشداسی

ظاّشی ٍ فٌی تَلیذوٌٌذگاى هحتشم تا اػتفادُ اص ایي ساٌّوا لادس خَاٌّذ تَد وِ تواهی هشخظات الصم ٍ ٍیظگی ّای 

تشای اسائِ تِ ػاصهاى ّا ٍ اسگاًْای تَضیح دادُ شذُ ،  ید سا تا اػتفادُ اص ًوًَِ وذّا ٍ واساوتشّاهَتَسػیىلت تَلیذی خَ

. ریشتط تْیِ ٍ هَتَسػیىلت تَلیذی خَد سا هؼشفی ًوایٌذ

 :تًجٍ 

را تًلیذ  آن دستٍ از کارخاوجات عرضٍ کىىذٌ مًتًرسیکلت کٍ تحت لیساوس سازوذٌ اصلی مذلُای خًد -1

ایجاد شذٌ از سًی سازوذٌ اصلی قادر بٍ اجراء  یمحذيدیتُا بٍ دلیل ایران عرضٍ می کىىذ، يي بٍ بازار 

فرمت پیشىُادی مستثىی خًاَىذ بًد ي میبایست با ارائٍ فرمت  از بکارگیریفرمت دیگری ویستىذ 

 .سازوذٌ اصلی معرفی ومایىذ

 وما رکر شذٌ است صرفاًحريف ي اعذادی کٍ بٍ عىًان کذ در تمامی بخش َای ایه دفترچٍ راٌ -2

تًجٍ بٍ تعاریف ي پیشىُادی ي جُت راَىمایی اوتخاب ي اعالم شذٌ است ي سازوذگان محترم میتًاوىذ با 

ي بر اساس  کٍ فقط جىبٍ راَىمایی ي الگًبرداری داشتٍ است تًضیحات دادٌ شذٌ در ایه دفترچٍ

وسبت بٍ تُیٍ دفترچٍ تعییه ي عاليٌ بر کذَای دادٌ شذٌ سیاست ي اختیار،حريف ي اعذاد مذ وظر را 

 .ي بٍ مراجع ریربط اعالم ومایىذرکر ومًدٌ اختصاصی خًد اقذام ي کذَای مربًط بٍ َر بخش را 

 برای تعریف کاراکترَا خًدداری ومائیذ   I, O , Qاز بکارگیری حريف  -3
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تعریف ي تشریح کلی 

هی تاشذ وِ دس حال حاضش اػتفادُ هی گشدد ٍ دس ػِ تخش تِ ششح ( واساوتش)شاخض  17شواسُ فشهت جذیذ داسای ّواى 

تَس یا تَاى، ػال ػاخت، ، ًام تجاسی، حجن هَاًجیيریل تؼشیف ٍ تؼییي شذُ اػت وِ شاهل گشٍُ تٌذی ٍ هؼشفی ًَع شاػی، 

. هَتَسػیىلتْا هی تاشذی ظاّشی ٍ فٌی ٍیظگی ّا

رسیکلت شکل کلی و فزهت شواره شاسی هوتو

بخش اول                                       بخش دوم                                            سوم                           بخش                    

 

 

WMI( ػِ واساوتش)                                VDS( شش واساوتش)                                   VIS( ّشت واساوتش)        

   

اػت ٍ تیاًگش وذ یا شواسُ شٌاػایی تیي الوللی اختظاطی ّش ششوت وِ اططالحاً ( واساوتش)داسای ػِ شاخض  -بخش اول

(WMI )دادُ شذُ اػت ًاهیذُ هی شَد هیثاشذ وِ اص حشف ٍ ػذد تشىیل شذُ ٍ تشای ّش ششوت تؼشیف ٍ اختظاص. 

ًاهیذُ هی شَد ٍ داسای ( VDS)تؼشیف، هؼشفی ٍ شٌاػایی ٍیظگی ّای ولی هَتَسػیىلت هی تاشذ ٍ اططالحاً -بخش دوم

، ًام تجاسی ، (لَای هحشوِ)ٍگشٍُ شاػی هَتَسػیىلت، ًَع اًجیي وِ تیاًگش ًَع(  9تا  4اص واساوتش )واساوتش تَدُ 6شش 

 .الىتشیىی هَتَسػیىلتْا هیثاشذ وِ دس اداهِ تواهی وذّا ٍ تؼاسیف آى ششح دادُ هی شَدواستشی، حجن هَتَس یا تَاى 

وِ هؼشف ٍیظگی ّای  17تا  10واساوتش تَدُ یؼٌی واساوتش  8ػَهیي ٍ آخشیي تخش فشهت وِ داسای ّشت -بخش سوم

دّن، یاصدّن ٍ  آى یؼٌی واساوتشّای ًاهیذُ هی شَد وِ ػِ واساوتش اٍل ( VIS)اختظاطی هَتَسػیىلت هی تاشذ ٍ اططالحاً 

ٍ ٍیظگی ّای فٌی تَدُ ٍ پٌج واساوتش آخش فشهت شاػی یؼٌی ( هحل واسخاًِ هًَتاط )دٌّذُ ػال ػاخت،ػایت  ًشاى دٍاصدّن

. ،جْت تؼییي شواسُ ػشیال تٌِ ٍ تَالی تَلیذ هی تاشذ 17تا   13اص واساوتش 

 

  

                                                             
 

(1 WMI=Word Manufacturer Identification 

   (2 VDS= Vehicie Descriptor Section  

 (3  VIS=Vehicle Identification Section  

 (4  Type 
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تعاریف و توضیحات بخش اول تا سوم  

اول بخش 

. اػت وِ دس طفحِ لثل تَضیح دادُ شذ(WMI) ػِ واساوتش اٍل هشتَط تِ وذ اختظاطی ّش ششوت یا 

بخش دوم 

 1جذول شواره 

( VDS)تشزیح کاراکتزهای بخش دوم فزهت شاسی 

چهارم  کاراکتزپنجن  کاراکتزششن  کاراکتزهفتن  کاراکتزهشتن  کاراکتزکاراکتز نهن 

هشخض ًوَدى 

 فٌیٍیظگیْای 

هَتَسػیىلت هطاتك 

ششح دادُ شذُ دس 

 ّفت جذٍل شواسُ

دٌّذُ حجن  ًشاى

هَتَسػیىلتْای تٌضیٌی ٍ 

ّوچٌیي تَاى الىتشیىی 

دس هَتَسػیىلتْای تشلی 

هطاتك ششح . هی تاشذ

دادُ شذُ دس جذٍل 

 شواسُ شش

هشخض ًوَدى 

واستشی 

هَتَسػیىلت هطاتك 

ششح دادُ شذُ دس 

 جذٍل شواسُ پٌج

هشخض ًوَدى 

 تجاسیًام 

 هحظَل

هشخض ًوَدى ًَع 

لَای )اًجیي 

هطاتك ششح ( هحشوِ

دادُ شذُ دس جذٍل 

 شواسُ ػِ

ًشاًذٌّذُ گشٍُ ٍ ًَع 

سػیىلت شاػی ّش هَتَ

هطاتك ششح دادُ شذُ دس 

ٍل شواسُ دٍ ٍ شىل جذ

ّای اسائِ شذُ دس طفحات 

6 ٍ7 

واساوتش هشتَط تِ دػتِ تٌذی هذل،گشٍُ شاػی ٍ تؼییي وذ تشای ًَع شاػی هَتَسػیىلت هی  17اص  چْاسهیي واساوتش -الف

تؼاسیف اسائِ شذُ دس ًیض ٍ ( L7e- L1e) 7558گشٍُ تؼشیف شذُ دس اػتاًذاسد شواسُ  ،تش اػاع ًَع هَتَسػیىلت . تاشذ 

یذی هی تایؼت تشای ّش هحظَل واساوتشی ٍاحذ تَل 2ٍ تىویل جذٍلی هشاتِ جذٍل شواسُ اتظال شاػی تشای طفحات تؼذ 

 .تگیشددس ًظش  Zا ت Aسا تش اػاع حشٍف 

 :اطَالً دس طَستی شاػی هَتَسػیىلتْا یىؼاى خَاّذ تَد وِ تطَس ّوضهاى ششٍط صیش سا سػایت وٌٌذ

 هَلؼیت دػتِ هَتَسّای اًجیي یىؼاى تاشذ -1

 داشتِ تاشٌذلاتلیت هًَتاط تِ جای یىذیگش سا اجضاء اطلی هَتَسػیىلت  -2

 2جذيل شمارٌ 

 کاراکتز چهارم

وذ واساوتش اتظال شاػی  L1e-L7eگشٍُ ًَع هَتَسػیىلت 

CG  3 3 A 

CUB 3 1 B 

Trail 3 2 C 

CGL 3 3 D 
Vespa 
 E 4 3اػىَتشّا 

… .. .. .. 
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 چٌذ صهاًِ تَدى ،ػاصًذُ اًجیي، تَدُ وِ ( لَای هحشوِ)فشهت،هشتَط تِ هؼشفی ٍ شٌاػایی ًَع اًجیي پٌجویي واساوتش-ب

( 3جذٍل شواسُ )ػیؼتن ػَخت سػاًی ٍ ػیؼتن تحشیه ػَپاج ٍ وذ ًَع اًجیي هَتَسػیىلتْا سا تؼشیف هیٌوایذ وِ دس 

اًجیي ٍ واستشاتَسی ٍ اًظوتَسی تَدى  هشخض شذُ اػت ٍ تشای ّش یه اص هَتَسػیىلتْای تٌضیٌی تش اػاع ًَع

اػتفادُ  Hتا  Aآًْا،هَتَسػیىلت ّای الىتشیىی اتظال هؼتمین ٍ غیش هؼتمین،هَتَسػیىلت ّای گاصی ٍ ّیثشیذی  اص حشٍف 

. شذُ اػت

 3جذول شواره 

 کاراکتز پنجن

کذ کاراکتز  (قوای هحزکه)نوع انجین

 OHV Aچْاسصهاًِ تٌضیٌی واستشاتَسی 
 OHC Bچْاسصهاًِ تٌضیٌی واستشاتَسی 
 OHV Cچْاسصهاًِ تٌضیٌی اًظوتَسی
 OHC Dچْاسصهاًِ تٌضیٌی اًظوتَسی

 Eالىتشیىی اتظال هؼتمین 
 Fالىتشیىی اتظال غیش هؼتمین 

 Gگاصػَص 

 Hّیثشیذی 

….. .. 

 

: مثال

تِ هَتَسػیىلت ّایی اتالق هی گشدد وِ اًجیي آًْا داسای هیل تایپیت  (OHV)اًجیي چْاس صهاًِ تٌضیٌی واستشاتَسی اص ًَع -1

. هؼشفی هیگشددA اػت وِ وذ تا حشف 

اسای هیل تاداهه تاال یا د هَتَسػیىلتْایی اطالق هی گشدد وِ اًجیي آًْا تِ (OHC)اًجیي چْاس صهاًِ تٌضیٌی واستشاتَسی -2

. ددهؼشفی هیگش Bاططالحاً صًجیشی هی تاشٌذ ٍ تا وذ 

. تؼییي شذُ ٍ هؼشفی هیگشدد C  ٍDّوچٌیي دس خظَص هَتَسػیىلتْای اًظوتَسی ًیض ّواًٌذ دٍ سدیف تاال حشٍف-3

وِ الىتشٍ هَتَس آًْا تش سٍی تَپی چشخ ػمة هتظل شذُ ( DIRECT)اتظال هؼتمین ( تشلی)هَتَسػیىلتْای الىتشیىی -4

. دس ًظش گشفتِ شذُ اػت ٍ تا ایي وذ هؼشفی هیگشدد Eاػت وِ جْت ایٌگًَِ هَتَسػیىلتْای تشلی وذ 

وِ الىتشٍ هَتَس آى تجای اًجیي هَتَسػیىلت ًظة ( IN DIRECT)اتظال غیش هؼتمین ( تشلی)هَتَسػیىلتْای الىتشیىی -5

دس ًظش گشفتِ شذُ  Fشذُ ٍ تَػط تؼوِ یا صًجیش تِ چشخ ػمة هتظل شذُ اػت ٍ جْت ایٌگًَِ هَتَسػیىلتْای تشلی وذ 

. اػت ٍ تا ایي وذ هؼشفی هیگشدد

.  هشخض ٍ هؼشفی هیگشدد Gهی تاشذ تا وذ   CNGگاص یىلتْایی وِ ػیؼتن ػَخت آًاى هَتَسع-6

. شٌاػایی ٍ دس شاػی آًْا تا ایي وذ هؼشفی هیگشددH ًیض تا وذ ( تٌضیٌی ،الىتشیىی)هَتَسػیىلتْای ّیثشیذی -7
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یؼٌی ػَهیي واساوتش اص تخش دٍم فشهت شاػی هشتَط تِ ًام تجاسی اػت وِ اًتخاب ایي وذ دس اختیاس  واساوتش ششن-پ

 ًام تجاسیتَلیذوٌٌذگاى اػت ٍ ّش ششوت تٌاتش تشًاهِ ٍ ػیؼتن واسخاًِ خَد تا اػتفادُ اص ػذد یا حشف ،وذی سا تؼییي ٍ 

(. 4جذٍل شواسُ .)ی ًوایذهشتَطِ سا هشخض ٍ هؼشفی هیىٌذ ٍ دس دفتشچِ اختظاطی روش م

 4جذيل شمارٌ 

 کاراکتز ششن

ًام تجاسی 

 هی ًوایذتؼییي ػذد یا حشفی سا ام تجاسی ى ّش ششوت تشای ّش

 

 5جذٍل شواسُ فشهت هشتَط تِ تؼشیف ٍ هشخض ًوَدى ًَع واستشی هَتَسػیىلت هی تاشذ وِ ششح آى دس  واساوتش ّفتن-ت

. اػتآهذُ تطَس واهل  (1پیَػت شواسُ )ٍ 

 5جذيل شمارٌ 

 کاراکتز هفتن

کذ کاراکتز ( تیپ هوتورسیکلت)نوع کاربزی ردیف 

1 Moped A 

2 Minibike B 

3 Dual C 

4 Sport D 

5 Cruiser E 

6 Touring F 

7 Scooter G 

8 ATV H 

9 Street 

CT(پاچی، پالغًظیش آ) J 

CG K 

CGL L 

CUB M 

 Nشىاسی 

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

 

: مثال

MOPED = ػی ػی اتالق هیگشدد وِ هیتَاى وذ حشف  50تِ هَتَسػیىلتْای گاصی پاییي تش اصA  تشای آى دس ًظش گشفت

DUAL-  ِوِ هیتَاى وذ حشف تِ هَتَسػیىلتْای دٍ هٌظَسُ دسٍى ٍ تشٍى شْشی اتالق هی گشدد وC  تشای آى دس ًظش

گشفت 

 .فَق ًیاصهٌذ اخز هجَص اص هشاجغ ریشتط هیثاشذتواهی هذلْای روش شذُ : تَجِ 
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فشهت هشتَط تِ تؼشیف ٍ هشخض ًوَدى حجن هَتَس هَتَسػیىلتْای تٌضیٌی یا تَاى الىتشیىی واساوتش ّشتن -ث

ٍ تشای ایي هٌظَس ّش ششوت تَلیذ وٌٌذُ تا تَجِ تِ حجن هَتَس ٍالؼی هَتَسػیىلتْای تٌضیٌی  تشلی هی تاشذ هَتَسػیىلتْای

 .ٍ یا حذاوثش تَاى هَتَسالىتشیىی هَتَسّای تشلی حشف یا ػذدی سا دس ًظش هی گیشد

: مثال 

سا  A,B ,C هی تَاى تِ تشتیة حشٍفػی ػی  cc 196 ,149 ,124 هَتَس  داسای حجنتٌضیٌی تشای هَتَسػیىلتْای 

 . اختظاص داد

 .سا دس ًظش گشفت A,B,Cًیض حشٍف  W 3000 ,1500 ,500ٍ یا تشای هَتَسػیىلتْای تشلی تا تَاى 

. يات مربًط بٍ ديچرخٍ َای برقی است 250تًضیح ایىکٍ از صفر تا 

 

تَدُ ّش هَتَسػیىلت  فٌیفشهت هشتَط تِ ٍیظگی ّای ( 7جذٍل شواسُ  تكهطا)یا آخشیي واساوتش تخش دٍم  واساوتش ًْن-ج

 (هَتَسػیىلتْای تشلی)تؼذاد دًذُ گیشتگغ، ًَع تشهض ٍ ًَع تاتشی : هَاسد صیش هی تاشذوِ شاهل 

تِ اًتْای ( تاتشیًَع تغییش هثال تِ ػٌَاى )تش اػاع تغییش هشخظات فٌی  تایذ تشای هَتَسػیىلتْای تشلی ّش ٍاحذ تَلیذی 

 .ًوَد ٍ وذ اختظاص دّذجذٍل فَق هَاسد هَسد ًظش سا اضافِ 

 7جذيل شمارٌ 

 (ویضگیهای فنی)کاراکتز نهن 

 ًَع تاتشی

(هَتَسػیىلتْای تشلی)  
 وذ تؼذاد دًذُ ًَع تشهض

(وفشىی-وفشىی)  KK 4 A 

 DK 4 B 

 DD 4 C 

 KK 5 D 

 DK 5 E 

 DD 5 F 

 KK 6 G 

 DK 6 H 

 DD 6 J 

 KK CVT (C) K 

 DK CVT (C) L 

 DD CVT (C) M 

 … … N 
 P   لیتیَم

 R   ػشب اػیذ

 … … S 

: مثال
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 .هی تَاى دس ًظش گشفتسا  Aوذ  ،وفشىی ػمة ٍ جلَ  تشهض تادًذُ  4تشای هَتَسػیىلتْای  -1

 .هی تَاى دس ًظش گشفتسا  Jوذ  ، دیؼىیػمة ٍ جلَ  تشهض تادًذُ  6سای هَتَسػیىلتْای ب -2

 

: بخش سوم

ٍ ( ػایت)وِ داسای ّشت واساوتش هی تاشذ وذّای هشتَط تِ تؼییي وذ ػال ػاخت، هحل واسخاًِ هًَتاط ( VIS)تخش ػَم 

ٍ شواسُ ػشیال شاػی یا تٌِ هَتَسػیىلت هی تاشذ ( هَتَسػیىلت)تشویثی اص آپشي ٍ ٍیظگی ّای فٌی هَجَد دس ّش هحظَل 

. تَضیح دادُ هی شَد 8شواسُ وِ تِ ششح ریل ٍ جذٍل 

 8 جذيل شمارٌ

( VIS)تشریح کاراکترَای بخش سًم فرمت شاسی 

کاراکتز دهن کاراکتز یاسدهن کاراکتز دواسدهن کاراکتزهای سیشده تا هفذهن 

 ظاّشیهشخض ًوَدى ٍیظگیْای ( شواسُ ػشیال شاػی)تَالی تَلیذ 

ّش هَتَسػیىلت 

هشخض ًوَدى ػایت واسخاًِ 

( هحل واسخاًِ هًَتاط هحظَل)

هشخض ًوَدى ػال ػاخت 

  9هَتَسػیىلت هطاتك جذٍل شواسُ 

 

یا اٍلیي واساوتش تخش ػَم هشتَط تِ ػال ػاخت اػت وِ تش اػاع اػتاًذاسد جْاًی ٍ هطاتك تا جذٍل شواسُ  واساوتش دّن-

 .تؼشیف ٍ هشخض شذُ اػت 9

 9جذيل شمارٌ

(تسال ساخ)کاراکتز دهن  

1393 E 2014 

1394 F 2015 

1395 G 2016 

1396 H 2017 

1397 J 2018 

1398 K 2019 

1399 L 2020 

1400 M 2021 

1401 N 2022 

1402 P 2023 

1403 R 2024 

(تسال ساخ)کاراکتز دهن  

1404 S 2025 

1405 T 2026 

1406 V 2027 

1407 W 2028 

1408 X 2029 

1409 Y 2030 

1410 Z 2031 

1411 A 2032 

1412 B 2033 

1413 C 2034 

1414 D 2035 

هی تاشذ وِ تَلیذوٌٌذگاى  هَتَسػیىلت( ػایت)اًِ هًَتاط فشهت شاػی هشتَط تِ تؼییي هحل واسخ واساوتش یاصدّن-چ

تطَسیىِ .هحتشم تا اًتخاب یه حشف یا ػذد هی تَاًٌذ هحل واسخاًِ هًَتاط هَتَسػیىلت ّای تَلیذی خَد سا هشخض ًوایٌذ

.  تا تؼییي وذ ّش ػایت یه هحظَل سا هی تَاى دس دٍ هحل هًَتاط ًوَد

تش اػاع ٍیظگیْای ظاّشی  می تًاوذوِ ٍاحذ تَلیذی تَدُ هَتَسػیىلت  ظاّشیهشتَط تِ ٍیظگی ّای  واساوتش دٍاصدّن-ح

گشد، هؼتطیل ٍ یا ششوت )، ًَع چشاؽ ( ویلَهتش شواس آًالَي، دیجیتال ٍ یا تشویة آًالَي دیجیتال)شاهل ًَع ًوایشگش 

 .اختظاص دّذ.... ٍ ( پشُ ایی ٍ آلَهیٌیَهی)طَلِ ، ًَع ( ػاصًذُ چشاؽ دس طَست تغییش هَلؼیت ًظة چشاؽ
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  :مثال

ٍ  (… ,SHENQIANG, Fiem)تا ایواسوْای هختلف  گشدچشاؽ ، ویلَهتش ػمشتِ ایی اػت وِ داسای هشتَط تِ هَتَسػیىلت Aوذ -1

 طَلِ پشُ تٌذی شذُ ٍ ووه هؼوَلی اػت اػت 

ٍ  (… ,SHENQIANG, Fiem)تا ایواسوْای هختلف  گشددیجیتال، چشاؽ ویلَهتش ی اػت وِ داسای هشتَط تِ هَتَسػیىلت Bوذ -2

 طَلِ پشُ تٌذی شذُ ٍ ووه هؼوَلی اػت 

ًوًَِ ای اص تؼشیف ٍ وذگزاسی ٍیظگی ّای ّش هحظَل هی تاشذ ٍ ششوتْای تَلیذی هی  10تَضیح ایٌىِ جذٍل شواسُ 

. تَاًٌذ تا تشخیض ٍ طالحذیذ خَد تشای تؼشیف ٍ هشخض وشدى ػایش ٍیظگی ّا الذام ًوایٌذ

 

هشتَط تِ شواسُ ػشیال شاػی ٍ تَالی   17الی  13پٌج واساوتش تالی هاًذُ تخش پایاًی تخش ػَم یؼٌی واساوتشّای -خ

.  تَلیذ هَتَسػیىلت هی تاشٌذ وِ ّواًٌذ سٍال لثلی ششوتْا تا اػذاد هشخض هی ًوایٌذ

                                                                                                           

 :یاد آٍسی

هی تایؼت دس اتتذا ٍ اًتْای   ISIRI 8317اػتاًذاسد هلی ایشاى تِ شواسُ  3-1-5هطاتك تا تٌذ  -1

ششوت تا اًتخاب )هشخظی  ًوادٍ شواسُ شاػی تش سٍی تٌِ دس پالن شٌاػایی شواسُ شاػی 

  .ٍجَد داشتِ تاشذ ( //یا  *تِ ػٌَاى هثال ًواد  ػاصًذُ

 


