
 

 

 

 

 

         

 

 جمهوري اسالمي ايران

 رياست جمهوري

ملي استاندارد ايران سازمان  

 

دستورالعمل    

 صدور گواهینامه تایید نوع 

 و 

 تطابق تولید خودروهای تولید داخل

 

 

62/26/2932تاریخ تصویب اولیه: 

 

62/12/39:تاریخ تجدید نظر 2 شماره تجدید نظر :         

 

 

 

د/ 222/131شماره مدرک:  

و کلیه کاربران خارج از سازمان ملی استاندارد باشد نمی کنترل تحت و شده قلمداد سازمانی برون مدرک نوع از دستورالعمل این

.جعه به این مدرک نسبت به روزآمد بودن آن از طریق سازمان ملی استاندارد اطمینان حاصل نمایند الزم است قبل از مرا  
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 صدور گواهينامه تاييد نوع و تطابق توليد خودروهای توليد داخل  :عنوان

 

 سازمان ملی استاندارد ایران       

 دستورالعمل 

 

 دستورالعملوضعیت تجدید نظر صفحات 

 شرح خالصه تغييرات تاريخ تجديدنظر شماره تجديد نظر شماره صفحه

 عنوان مدرک از روش اجرایی به دستورالعمل تغییر یافت 22/11/1311 1 صفحه جلد

 معرفی و تایید صالحیت مسئول کنترل کیفی 22/11/1311 1 3

22/11/1311 1 کليه صفحات  
استفاده از پتانسیل ادارات کل جهت کنترل و نظارت بر 

 شرکتهای خودروساز

22/11/1311 1 4و 9  تعیین کمیته عالئم جهت صدور گواهی تایید نوع 

11 1 22/11/1311  تولید تطابق اظهاریه صدور به خودروساز الزام 

12 1 22/11/1311  تعریف نمره منفی برای مغایرتهای فرایندی 

16 1 22/11/1311 به روز رسانی تعداد و نحوه انجام آزمونهای ادواری تطابق  

 تولید

22/11/1311 1 12و  19  بازرسی محصول در حین پیمایش  

پیوست های 

 7و2و1
1 22/11/1311  تغییر در تعداد استانداردهای اجباری 
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 هدف  1

وسائط   و کنترل تطابق تولید هت صدور گواهینامه تایید نوعتعیین رویه ای ج دستورالعملهدف ازتدوین این 

نقلیه تولید داخل به منظور حصول اطمینان از تداوم تولید محصول طبق شرایط و ویژگیهای نوع تائید شده 

 می باشد. 12121براساس استاندارد ملی ایران به شماره 

 دامنه كاربرد   2

می   O 2و M  ،Nکامل وغیرکامل تولید داخل در گروههای  مشمول  کلیه وسائط نقلیه دستورالعملاین 

  باشد.

 مسئوليت اجرا   3

 استاندارد اجرای بر نظارت کل اداره و استان استاندارد کل اداره عهده به دستورالعمل این اجرای مسئولیت

 نظارت معاونت با دستورالعمل این اجرای حسن بر نظارت و باشد می ایران استاندارد ملی سازمان فلزی صنایع

 .باشد می استاندارد اجرای بر

 قوانين و مقررات ذيربط   4

 و اصالحات بعدی . 1371قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب  -

 مجلس شورای اسالمی 1331قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی مصوب سال  -

 تعاريف   5

 اصطالحات و یا واژه ها با تعاریف زیر به کار رفته است: دستورالعملراین د

: گواهی صادره برای نوع خودروی منطبق با ویژگیهای استانداردهای تایید نوع و 3 گواهی تایید نوع 2-1

 شرایط و الزامات این روش اجرایی 

 

                                                           
1-DIRECTIVE 6//7002/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT  

 2121 شماره ملی استاندارد در مندرج تعاریف طبق - 2

 3-Type Approval Certificate (T.A) 
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ویژگیهای ایمنی و عملکردی والزامات قابلیت تولید مداوم محصوالت مطابق مشخصات،  : 1تطابق تولید 2-2

  کیفی و عالمت گذاری در تائید نوع

 .منظور سازمان ملی استاندارد ایران است  سازمان:  2-3

 .باشد می خودرو تولید محل استان استاندارد  کل اداره منظور اداره کل : 2-1

در زمینه  2 یید صالحیت ایرانشرکت بازرسی: منظور شرکت بازرسی فنی است که از سوی مرکز ملی تا  2-2

 تایید نوع خودرو تایید صالحیت شده باشد.

 اقل یك نوع خودرو )کامل یاتولید کننده خودرو که مسئولیت تولید حد تولید کننده خودرو)خودروساز(: 2-2

 معتبر می 3دارای شخصیت حقوقی مستقل و کد بین المللی شناسایی سازنده غیر کامل(  را به عهده داشته،

 باشد.

 مدیران فنی و علمی صالحیت تایید دستورالعمل با مطابق که حقیقی شخص یك:  کیفیت کنترل مدیر 2-7

 .است تولیدی واحد در تولید تطابق و نوع تایید فرآیند الزامات مجری و شده صالحیت تایید،  کیفیت کنترل

 ها کیفیت قطعات ، مجموعه ها، سیستمعبارت از برنامه و روش های کنترل   طرح کنترل تطابق تولید:  2-3 

 هایی است که به منظور تضمین تطابق محصوالت با نوع تائید شده تعریف و اجرا می شود . فرآیند   و 

 فرآیندبازرسی اولیه : بازرسی است که پس از بررسی وتائید مدارک مربوط به سیستم تضمین کیفیت و  2-1

رح کنترل ، آزمونهای تائید نوع و نظایر آن از واحد تولیدی و قبل از تطابق تولید از قبیل مدارک مربوط به ط

 صدور گواهینامه تایید نوع انجام می گردد.

صورت برنامه ریزی شده و  بازرسی ادواری : بازرسی است که پس از اعطاء گواهینامه تائید نوع به دو 2-11

 تصادفی از واحد تولیدی انجام می شود.

محدوده زمانی که در طی آن شرکت بازرسی فنی موظف است کلیه فعالیتهای بازرسی  دوره بازرسی : 2-11

انجام و نتیجه را به سازمان  دستورالعملمرتبط با فرایند تطابق تولید محصول تایید نوع شده را مطابق این 

 هر دوره بازرسی شش ماه  می باشد. دستورالعملدر این  گزارش نماید.
                                                           
1
- Conformity of Production (COP) 

National Accreditation Center of Iran (NACI)-
6
  

World Manufacturer Identifier (WMI)-
3
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تطابق تولید و عملکرد  فرآیندممیزی است که جهت نظارت برچگونگی اجرای   ممیزی نظارتی :  2-12

  شرکتهای بازرسی که تائید نوع خودرو را انجام داده اند، صورت می گیرد.

 واحد یك در ساله یك دوره یك طول در نوع یك از شده تولید تریلریا  خودرو تعداد : پائین تولید تیراژ  2-13

 :باشد می ذیل شرح به آن تعداد که تولیدی

  دستگاه 1111 شامل و تا  N1 و M1 گروه خودروهای -الف

 دستگاه 711 شامل و تا N2 و M2 گروه خودروهای -ب

 دستگاه  211 شامل و تا O و N3 و M3 گروه خودروهای -ج

 که است دستورالعمل این 2-1-1-2بند  در شده تعیین اعضاء از متشکل ای کمیته : عالئم کمیته 2-11

 .دارد عهده بر را نوع تایید گواهینامه ابطال و تعلیق،  تمدید،  صدور خصوص در گیری تصمیم وظیفه

 2121کلیه اصطالحات و واژه های تعریف شده دراستاندارد ملی ایران به شماره   2-12

 ISO/IEC/17111تعاریف مربوط به سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی انطباق براساس استاندارد  2-12

 شرح اقدامات   6

   به منظور صدور گواهینامه تائید نوع خودرو توسط سازمان ، تولید کننده عالوه بر رعایت الزامات مربوط به 

تایید نوع محصول، ملزم به رعایت سیستم تطابق تولید  می باشد. بسته به نوع محصول تولیدی، متقاضی 

سازمان جهت کنترل تطابق  .ق تولید را برای آن تهیه نمایدابگواهی تائید نوع باید روش و برنامه مناسب تط

ها فرآیندتولید از طریق شرکت های بازرسی تائید صالحیت شده اقدام می نماید که این فعالیت شامل بازرسی 

تولید کنندگان به منظور اطمینان از برقراری دوشرط کلیدی زیر برای  مدیریت کیفیتسیستم های و 

 د نوع می باشد :استانداردهای تائی

حصول اطمینان از برقراری سیستم اعمال کنترل های الزم وکافی به منظور تضمین تطابق کلیه محصوالت  -

  با نوع تائید شده که باید پیش از صدور تائیدیه محرز گردد.

 ه کیفیت درطول مدت اعتبار تائیدیمدیریت تداوم مستمر کنترل ها و اطمینان از اثر بخشی سیستمهای  -
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تطابق تولید اشاره شده است و صدور گواهینامه تایید نوع و  فرآیندبه مبانی اصلی  دستورالعملدراین  

 هرسازنده باید کلیه الزامات مرتبط با بخش های تطابق تولید محصوالت خود را طراحی ، اجرا و کنترل نماید.

 مراحل صدور تائید نوع   2-1

 بررسی مدارک   2-1-1

 1و مدل 3، گونه 2، نوع 1خودروهای تولیدی را براساس گروهیا  کننده خودرو موظف است خودرو تولید 2-1-1-1

طبقه بندی نموده و درخواست رسمی خود را جهت اخذ گواهی  تعریف و 2121مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 

 به تواند می کل اداره تشخیص به مزبور ستدرخواارائه نماید.  اداره کلتایید نوع  و بازرسی سیستم تطابق تولید به 

شرکت بازرسی متعهد به انجام کلیه  قرارداد ،در این  .گردد ارجاع بازرسی قرارداد عقد جهت بازرسی شرکت یك

مرتبط با صدور گواهی تایید نوع ، بازرسی سیستم تطابق تولید و تضمین  دستورالعملفعالیتهای ذکر شده در این 

از بوده و همچنین شرکت خودروساز متعهد به همکاری بدون  قید و شرط در کلیه فعالیتهای کیفیت شرکت خودروس

 می باشد. دستورالعملشرکت بازرسی در چارچوب این 

 می   مختلف استانهای در خودرو نوع یك برای تولید متعدد های سایت دارای خودروساز شرکت چنانچه 2-1-1-2

 .شود ارائه محصول تولید اصلی سایت توسط بایست می نوع تایید اخذ درخواست،  باشد

، شرکت بازرسی موظف است فهرستی از مدارک مورد نیاز را 1-1-1-2 بند موضوع قرارداد تنظیمپس از  2-1-1-3

 حسب شرایط به متقاضی اعالم نماید. فهرست مزبور  باید مشتمل بر موارد ذیل باشد:

 (2-1-1-2ودرو )مطابق با بند الف( درخواست فرم اطالعات و مشخصات فنی خ

 (2-1-1-2ب( طرحهای کنترلی تطابق تولید )مطابق با بند 

 تولید فرآیندج( کلیه دستورالعملها و مدارک مربوط به کنترل 

 د( کلیه دستورالعملها و مدارک مربوط به سیستم تضمین کیفیت 

                                                           

Category -
1
  

Type -
6
  

Variant -
3
  

Version -
0
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دی مشمول نوع خودرو مطابق فرم همچنین شرکت بازرسی موظف است فهرستی از استانداردهای ایمنی عملکر

( را جهت انجام آزمون و یا دریافت 1/ف )پیوست 222/131-1 مدرک شمارهبه فهرست استانداردهای تایید نوع خودرو 

 تایید نوع ، به شرکت خودرو ساز اعالم نماید. گواهینامه ها و نتایج آزمونهای

را به   3-1-1-2یه مدارک درخواست شده طبق بند یا تصویر معتبر کل تولید کننده موظف است اصل و 2-1-1-1

 شرکت بازرسی تحویل  نماید.

، خودرو نوع مشمولتولید کننده موظف است  به تفکیك هر یك از استانداردهای ایمنی عملکردی اجباری   2-1-1-2

طرح مطابق فرم  طرحهای کنترلی تطابق تولید را به منظور ثبت فرایندهای کنترلی ، برای هر نوع خودروی تولیدی

های کنترلی تطابق تولید برای ( تهیه نماید. در طرح2/ف )پیوست 222/131-2 مدرک شمارهتولید به  قکنترلی تطاب

های مرتبط با کنترل ورودی، کنترل حین تولید، بازرسی انتهای تولید و فرآیندهر استاندارد مشمول، باید کلیه 

 شمارهآزمونهای دوره ای تطابق تولید به طول یك سال مطابق با فرم  ای درهمچنین نحوه انجام آزمون های دوره

تهیه شده ، نوع خودرو ،  گونه ها و مدلهای  ( لحاظ گردد. در هر یك از طرحهای3/ف )پیوست 222/131-3 مدرک

 طرحهای مزبور می بایست در نهایت به تایید شرکت بازرسی برسد. قابل تعمیم می بایست ذکر شود .

تولید کننده موظف است مشخصات فنی خودرو را به تفکیك هر نوع ، طبق فصل دوم و چهارم استاندارد  2-1-1-2

 ، تکمیل و به شرکت بازرسی ارسال نماید.  2121ملی ایران به شماره  

باید  توسط مسئول ذیربط در واحد تولیدی امضا و ممهور   2-1-1-2مشخصات فنی اظهار شده طبق بند  2-1-1-7

 ر شرکت تولید کننده باشد.به مه

تولید کننده موظف است تا تمهیداتی را برای جلوگیری از قابلیت جعل مشخصات فنی محصول خود پیش  2-1-1-3

 بینی کند تا قابل کپی برداری برای استفاده های غیرقانونی نباشد.

یه مجدد فرم مورد نظر از شرکت برای اعمال هر تغییری در مشخصات فنی ، تولید کننده پس از اخذ تایید  2-1-1-1

 بازرسی باید بطور رسمی زمان شروع استفاده از این فرمها را اعالم کند.

 اداره  برای تایید از پس را 3-1-1-2 بند موضوع مدارک کلیه از نسخه یك است موظف بازرسی شرکت 2-1-1-11

 . نماید ارسال کل

 مدیران فنی و علمی صالحیت تایید دستورالعمل مطابق بایست می تولیدی واحد کیفیت کنترل مدیر 2-1-1-11

 .نمایند اخذ صالحیت تایید گواهینامه کل اداره از د/221/32 شماره به کیفیت کنترل

 بازرسی اولیه واحد تولید کننده   2-1-2
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رو و سایر مدارک تائید مدارک آزمونهای تائید نوع خود بازرسی اولیه واحد تولید کننده باید پس از بررسی و  2-1-2-1

شرکت توسط اداره کل و در صورت صالحدید از واحد تولیدی توسط  3-1-1-2و مستندات اخذ شده طبق بند 

تایید و انجام آزمونهای تائید نوع و بازرسی واحد تولیدی درصورت نیاز می تواند بطور  فرآیندبازرسی انجام شود. 

  همزمان انجام پذیرد.

 انبارهای جمله از، کلیه نواحی واحد تولیدی شرکت سازنده  کیفیتکنترل  مدیربه همراه  در بازرسی اولیه 2-1-2-2

می  که مرتبط با تائید نوع درخواستی است، مورد بازرسی قرار...  و بازرسی و آزمون تجهیزات،  تولید خطوط، اولیه مواد

 گیرد تا از عملکرد کنترل های درنظر گرفته شده، اطمینان حاصل گردد.

گزارش بازرسی اولیه به شرکت بازرسی موظف است گزارش بازرسی اولیه واحد تولیدی را مطابق با فرم  2-1-2-3

 ( تنظیم و تکمیل نماید.1/ف ) پیوست 222/131-1مدرک  شماره 

 آزمونهای تایید نوع  2-1-3

باید به یکی خودرو  نوع مشمول یاجبار جداگانه استانداردهای مطابقآزمونهای تایید نوع پس از ارائه نمونه  2-1-3-1

 از شیوه های ذیل انجام پذیرد :

 الف( در آزمایشگاههای مورد تایید سازمان که دارای گواهی تایید صالحیت می باشند .

یا و در آزمایشگاههای دارای تجهیزات و امکانات مناسب به تایید شرکت بازرسی و در حضور کارشناس سازمان  ب(

 شرکت بازرسی 

بین المللی تایید  اتحادیه"آزمایشگاههای خارج از کشور که دارای گواهینامه از سازمانهای اعتبار دهنده عضو  در ج(

 می باشند. 1"صالحیت کننده آزمایشگاهها 

از طریق یکی از  2انجام آزمونهای تایید نوع در خارج از کشور باید منجر به صدور گواهینامه اروپایی 2-1-3-2

 معتبر صورتی در آزمون نتیجه،  نباشد میسر نوع تایید گواهی صدور که صورتی در کننده گردد. سازمانهای گواهی

 .گردد انجام سازمان نماینده مستقیم نظارت تحت آزمون انجام و نمونه ارسال فرایند که است

 آزمونهای کلیه جامان از پس تواند می خودرو 2121فصل اول استاندارد ملی ایران به شماره  2بر اساس بند  -تبصره

 برای مجزا های گواهینامه اخذ به الزامی اینصورت در. نماید اخذ 3خودرو کلی تایید گواهی کشور از خارج در نوع تایید

                                                           

1- International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) 

EC Certificate (E– Mark)-
6
  

3-Whole vehicle type approval 
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 استانداردهای کلیه شامل که EC/2117/12 استاندارد شماره گواهینامه این در. باشد نمی نوع تایید استانداردهای

 .گردد می درج ،باشد می آزمون مورد

خودرو ساز موظف است پیوست اطالعاتی مرتبط با هر یك از استانداردهای تایید نوع که منطبق با مفاد  2-1-3-3

 مرکز صدور گواهینامه اروپایی به شرکت بازرسی ارائه نماید.یا  استاندارد مربوطه می باشد را پس از تایید مرکز آزمون

 با الزامات استاندارد مربوطه مورد تایید است. ت انجام آزمون مطابقد نوع در صورنتایج آزمونهای تائی 2-1-3-1

اخذ گواهی تایید نوع آن در شرکت خودروساز اصلی طی شده و یا برای  فرآینددر خصوص خودروهایی که  2-1-3-2

د قبل از صدور آزمونهای استانداردهای تایید نوع، دارای گواهینامه اروپایی معتبر می باشند ، شرکتهای بازرسی موظفن

اطمینان از گزارش آزمونهای تایید نوع از اصالت و صحت مدارک ارائه شده از سوی خودروساز اطمینان حاصل نمایند. 

اصالت و صحت مدارک می تواند از طریق مکاتبه مستقیم با شرکت صادر کننده گواهینامه و یا صحه گذاری مدارک 

 شور مبداء و یا تایید مراجع قضایی صورت پذیرد.توسط سفارتخانه جمهوری اسالمی ایران در ک

 صدور گواهی تایید نوع 2-1-1

رویه های کنترل ، نتایج آزمونهای تائید نوع ،  درشرایطی که کلیه مدارک و مستندات ، برنامه ها و 2-1-1-1

باشد و این موضوع از کننده مورد پذیرش  گواهینامه های اروپایی مربوط به نوع خودرو و گزارش بازرسی اولیه تولید

طرف شرکت بازرسی به شرکت خودروساز اعالم گردد ، شرکت خودروساز موظف است فهرست کلیه قطعات، مجموعه 

فهرست قطعات ، مجموعه ها و را مطابق با فرم   1های فنی مجزا و سیستمهای بکار رفته در خودروی تایید نوع شده

( به شرکت بازرسی ارسال 11/ف )پیوست 222/131-11 مدرک ره شماسیستمهای به کار رفته در نوع خودرو به 

 نماید.

ن تطبیق آن ضم از شرکت خودروساز، 1-1-1-2شرکت بازرسی موظف است پس از دریافت فهرست بند   2-1-1-2

ایید پیوست های فنی اطالعاتی خودرو ، موارد مزبور را بررسی و تو  گزارشات آزمون تایید نوع با مفاد گواهینامه ها،

نماید. همچنین سایر اقالم و مجموعه های موجود در فهرست مذکور که در پیوستهای فنی اطالعاتی به آنها اشاره ای 

 مورد استفاده قرار دهد.  تولید تطابق های فرایندنشده را نیز به عنوان اظهار خودروساز در بازرسی 

را پس از تایید به همراه نتایج  2-1-1-2در بند شرکت بازرسی موظف است نسخه ای از فهرست قید شده  2-1-1-3

/ف 222/131-2مدرک شماره گزارش استانداردهای تایید نوع خودرو به آزمونهای استانداردهای تایید نوع مطابق فرم 

 (2/ف )پیوست222/131-2 مدرک شمارهمشخصات فنی خودرو به مطابق فرم  (، فرم مشخصات فنی خودرو2)پیوست 

                                                                                                                                                                                        

 

Bill of Material(BOM)-
1
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 اداره کل( به 1/ف )پیوست 222/131-1 مدرک شمارهگزارش بازرسی اولیه به اولیه مطابق فرم  و گزارش بازرسی

 ارسال نماید. 

طابق تولید در ت فرآیندیا از طریق شرکتهای بازرسی جهت نظارت بر چگونگی اجرای  ومیتواند راساً اداره کل 2-1-1-1

اقدام ئید نوع خودرو را پوشش داده اند،اخذ گواهی  تا ندفرآیممیزی عملکرد شرکتهای بازرسی که شرکت تولیدکننده و

کنترلهای پس از خط تولید و به ممیزی نظارتی نماید. این ممیزی مشتمل بر  بازرسی از کلیه بخشهای ورود قطعات،

 تولید در شرکت تولید کننده و همچنین نحوه بازرسی شرکت بازرسی کننده  خواهد بود.

 پس  مزبور مستندات کلیه از نسخه یك 3-1-1-2 بند موضوع مدارک دریافت از پس ریکا روز 11 حداکثر 2-1-1-2

 ارسال عالئم کمیته دبیرخانه برای نوع تایید گواهینامه اعطای منظور به عالئم کمیته تشکیل جهت کل اداره تایید از

 کمیته عضو پنج حداقل رکتمشا با مدارک دریافت از پس کاری روز 11 حداکثر عالئم کمیته دبیرخانه . گردد می

 تایید گواهی.  کند می اقدامفلزی  صنایع استاندارد اجرای بر نظارت اداره کلدر عالئم کمیته تشکیل  به نسبت،  عالئم

 پیوست) ف/222/131-7 مدرک شمارهگواهی تایید نوع خودرو به  فرم با مطابق درخواست مورد خودرو نوع برای نوع

 .شود می صادر معالئ کمیته رئیس توسط( 7

 :باشند می ذیل افراد از متشکل عالئم کمیته اعضاء 2-1-1-2

 )رئیس( فلزی صنایع استاندارد اجرای بر نظارتمدیر کل  -الف

  استاندارد استان کل مدیر -ب

 حسب تشخیص رئیس کمیته  مرتبط ارگانهای و ها وزارتخانه از نماینده سه حداکثر  -ج

 حسب تشخیص رئیس کمیته علمی هیئت ایاعض از نظر صاحب نفر یك -د

 (دبیر) محرکه نیرو و خودرو اداره رئیس-ه

 .باشد می مستقر فلزی صنایع استاندارد اجرای بر نظارت کل اداره در عالئم کمیته دبیرخانه -تبصره

خط    ، در   1-1-1-2رست بند کننده خودرو موظف است از  قطعات و مجموعه های موجود در فه تولید  2-1-1-7

کننده  قبل از استفاده،  استفاده نماید. اعمال هر گونه تغییر در فهرست مورد نظر به شرطی مجاز است که تولیدتولید 

نیز استفاده از اقالم مزبور را به شرط عدم اداره کل شرکت بازرسی رسانده و اداره کل و فهرست تغییرات را به اطالع 

از اعالم نماید. عرضه کلیه قطعات ، مجموعه ها و سیستمها در نمایندگیهای مجاز تاثیر بر استانداردهای تایید نوع مج
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متمایز  خدمات پس از فروش شرکت خودروساز باید به نحوی )بسته بندی مشخص، برچسب های هولوگرام دار و ...(

 گردد تا کامال قابل شناسایی باشد.

 تعریف کنترلهای و تولید تجهیزات، تولید محل تغییر قبیل از دتولی فرآیند در تغییر گونه هر است ذکر به الزم -تبصره

 به را موارد است موظف بازرسی شرکت و شود رسانده بازرسی شرکت تایید و اطالع به اعمال از قبل باید می نیز شده

 .برساند سازمان اطالع

بر استانداردهای تایید نوع گزارش شرکت بازرسی  تشخیص اداره کل یا چنانچه اقالم جدید مصرفی  طبق 2-1-1-3

 و احراز نتیجه آزمون طبق استانداردهای مرتبط فرآیندتشخیص داده شود استفاده از آن منوط به انجام  تاثیر گذار

در این خصوص در صورت اختالف نظر ، فصل الخطاب حوزه معاونت نظارت بر اجرای می باشد.  قبولی در آنها

 تطابق تولید محسوب نمی شود. دوره ایاست آزمونهای مذکور جزء آزمونهای  الزم به ذکراستاندارد خواهد بود. 

 بازرسی تطابق تولید  2-2

 بازرسی ادواری تطابق تولید 2-2-1

پس از صدور گواهی تایید نوع توسط سازمان، شرکت بازرسی موظف است در یك دوره بازرسی نسبت به  2-2-1-1

گزارش ، مطابق فرم  بازرسی دوره انتهای در نموده و نتایج آن را پس از تایید انجام بازرسی ادواری تطابق تولید اقدام

گزارش نماید. بازرسی ادواری  اداره کل( به 3/ف )پیوست 222/131-3 مدرک  شمارهارزیابی ادواری تطابق تولید به 

شد. بازرسی ادواری تطابق تولید بااز کلیه سایتهای تولید نوع خودرو برنامه ریزی شده و تصادفی       باید به دو شکل 

واحد تولید کننده شامل ممیزی تطابق تولید وتوانایی تضمین کیفیت می باشد. بازرسی تطابق تولید در واحد تولیدی 

های جاری استوار بوده و اعمال طرحهای کنترل تطابق تولید را با استفاده فرآیندانطباق طرح های کنترل مربوطه با  بر

زرسی واحدهای کنترل تطابق تولید تایید واثبات می نماید. ممیزی توانائی تضمین کیفیت باید تمامی از مشاهده و با

 آماده سازی محصول نهائی را دربرگیرد.    فرآیندواحدهای مرتبط با 

ی بازرسی تطابق تولید باید در حین تولید خودرو انجام شود. بدین منظور تولید کننده موظف است دوره ها  2-2-1-2

زمان بندی شده تولید محصوالت خود را به شرکت بازرسی اعالم نماید. تولید کننده موظف است یك ماه پیش از 

تاریخ اعالم شده توسط شرکت بازرسی برای بازرسی واحد تولیدی یك گزارش اجرائی از برنامه کنترل تطابق محصول 

بررسی گزارش اجرائی برنامه کنترل تطابق تولید ارایه  خود را به شرکت بازرسی ارائه دهد. شرکت بازرسی باید پس از

 واحد تولیدی را تهیه نماید. ازشده توسط تولید کننده برنامه بازرسی 
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زمان بندی  ورتی که تولید کننده برنامه مشخصتریلرهای با تیراژ تولید پایین، در صیا در خصوص خودرو   2-2-1-3

ق سفارش مشتری انجام شود، تولید کننده موظف است به محض مشخص یا تولید طب شده ای جهت تولید نداشته و

 شرکت بازرسی برساند.اداره کل و شدن برنامه تولید، موضوع را به اطالع 

در صورتی که تولیدکننده برنامه زمانبندی تولید محصوالت خود را به اطالع شرکت بازرسی نرسانده و این  2-2-1-1

سی ادواری تطابق تولید درطول یك دوره بازرسی گردد و یا به نحوی در انجام بازرسی موضوع منجر به عدم انجام بازر

یا  و احراز موضوع، تصمیم گیری در خصوص تعلیق و اداره کلاخالل ایجاد نماید، پس از گزارش شرکت بازرسی به 

 ام خواهد شد.در سازمان انج عالئم کمیته تشکیل از پسابطال گواهی تایید نوع برای محصول مورد نظر 

 گردد می تعیین سال یك طول در خودرو تولید تیراژ به توجه با بازرسی دوره یك طول در بازرسی داتعد  2-2-1-2

 :باشد کمتر ذیل تعداد از نباید شرایط هر در که

  شده ریزی برنامه بازرسی یك حداقل پایین تولید تیراژ با خودروهای برای -الف

 بازرسی یك و شده ریزی برنامه بازرسی یك حداقل خودرو 2111 شامل و تا تولید ژتیرا با خودروهای برای -ب

 تصادفی

 تصادفی بازرسی یك و شده ریزی برنامه بازرسی دو حداقل،  خودرو 2111 از بیشتر تولید تیراژ با خودروهای برای -ج

بنای حجم تولید و تنوع محصوالتی م مدت زمان بازرسی تطابق تولید واحد تولیدی بسته به مورد باید بر  2-2-1-2

 که باید مورد بازرسی قرار گیرند بطور متناسب درنظر گرفته می شود.

روز کاری به اداره کل اعالم نموده تا اداره کل پس از  2، نتیجه را ظرف  بازرسی از پس باید بازرسی شرکت 2-2-1-7

مهلت برای انجام اقدامات اصالحی به خودروساز اعالم  تایید مغایرت ها مراتب عدم انطباق مشاهده شده را ضمن تعیین

نماید.شرکت بازرسی باید پس از مهلت تعیین شده مجدداً از خودروساز بازرسی و نتایج اقدام اصالحی را بررسی و به 

 تاقداما است موظف خودروساز،  نباشد بازرسی شرکت تایید مورد اصالحی اقدام صورتیکه در اداره کل گزارش نماید.

 بازرسی شرکت ضمناً. نماید اعالم بازرسی شرکت به و داده انجام بازرسی شرکت تایید حصول تا را جدید اصالحی

 (3 پیوست /ف )222/131-3فرم گزارش ارزیابی تطابق تولید به شماره مدرک  اساس بر را بازرسی دوره پایان گزارش

 .نماید می ارسال کل اداره به

 اعمال تولید تطابق کنترل طرحهای بین خودرو کننده تولید بازرسی طی در جدی رافانح که شرایطی در 2-2-1-3

 بین درتناظر همسانی عدم و انحراف گونه هر یا و مشاهده، شده تائید تولید تطابق کنترل طرحهای و فعلی شده

 عملکرد ،شود دیده عنو تائید آزمون های نمونه و است تولید درحال فعالً که خودرویی ساختار و فنی پارامترهای
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 پس کل اداره .کند می اعالم، کل اداره به را موارد گزارشی طی بازرسی شرکت و شده ارزیابی قبول غیرقابل خودروساز

 نسبت  تا اعالم عالئم کمیته دبیرخانه به بالفاصله را موارد ،شده تعیین منفی نمره سقف از عبور صورت در و بررسی از

 است موظف عالئم کمیته دبیرخانه. گردد اقدام نوع تایید گواهی ابطال یا تعلیق منظور هب عالئم کمیته تشکیل به

 کمیته تشکیل  به نسبت،  عالئم کمیته عضو پنج حداقل مشارکت با مدارک دریافت از پس کاری روز 11 حداکثر

 .  کند اقدام استاندارد اجرای بر نظارت درمعاونت عالئم

برنامه کنترل تطابق تولید تولید کننده به عهده شرکت نتایج بازرسی  و یج آزموننتا ررسیمسئولیت ب 2-2-1-1

 بازرسی می باشد. 

شرکت های بازرسی وآزمایشگاههای تائید صالحیت شده، مسئول اقدامات خود در قبال گزارش بازرسی  2-2-1-11

  .بوطه باشدنتایج تطابق تولید بوده و عملکرد آنها باید مطابق با قوانین و مقررات مر

 کل اداره تشخیص به یا  کل ادارهباید توسط  هر گونه نمونه برداری خودرو جهت آزمونهای دوره ای  2-2-1-11

 شرکت بازرسی انجام گیرد.توسط 

ودروهای نمونه برداری شده باید به نحوی پلمپ شوند تا تعویض قطعات و سیستمهای آزمون شونده خ -1تبصره 

 امکان پذیر نباشد.

نیز به عنوان نمونه شاهد در را  شده پلمپتولیدکننده خودرو می تواند یك نمونه آزمون ، بنا به درخواست  -2صره تب

. در صورت اعتراض به نتیجه آزمون توسط تولیدکننده ، آزمون مجدد یکبار و فقط بر نماید واحد تولیدی نگهداری 

 روی نمونه شاهد انجام می شود.

داخلی می بایست در صورت درخواست آزمون مجدد، این آزمون را خارج از نوبت و صرفاً بر  آزمایشگاههای -3تبصره 

 روی نمونه شاهد دارای پلمپ انجام دهند.

 مطابق را ای دوره آزمونهای باشند می موظف ای دوره آزمون انجام مشمول تریلریا  خودرو کننده تولید 2-2-1-12

 انجام سال در بار یك حداقل( 3 /ف )پیوست222/131-3ولید به شماره مدرک فرم آزمونهای دوره ای فرایند تطابق ت

 . دهند

 می باشد. 1-3-1-2شرایط انجام آزمونهای دوره ای مشابه بند -1تبصره 

ج ، در حضور بازرس  1-3-1-2انجام آزمون دوره ای در خارج از کشور می بایست عالوه بر رعایت بند -2تبصره 

 ی انجام گردد اما در خصوص این آزمونها نیازی به صدور گواهینامه اروپایی نمی باشد.سازمان یا شرکت بازرس
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 در ای دوره آزمونهای از یك هر انجام امکان،  بازرسی دوره یك در،  شده زمانبندی برنامه طبق چنانچه -3تبصره

 تشخیص با و بازرسی شرکت گزارش طی، نباشد امکانپذیر نیز کشور از خارج در آزمون انجام و نباشد مهیا کشور داخل

در هر حال آزمونهای دوره ای می باید بر  .گردد نمی انجام بازرسی دوره آن در مذکور آزمونهاییا  آزمون،  سازمان

( انجام شده و موارد استثناء هر ساله از طریق حوزه معاونت بر اجرا ابالغ 3/ف )پیوست 222/131-3اساس فرم شماره 

 می گردد.

، باشد شش ماه از کمتر آن اعتبار پایان تا نوع تایید گواهینامه صدور اولین تاریخ بین زمانی فاصله چنانچه -1تبصره

 .باشد می معاف زمانی محدوده آن در ای دوره آزمون انجام از خودرو نوع

 با مطابق خودرو نوع با مرتبط ای دوره آزمونهای انجام از پایین تولید تیراژ با تریلر یا خودرو کنندگان تولید -2تبصره

  الزامی سازمان تشخیص اساس بر و ها بازرسی نتایج به توجه با آزمونها اینگونه انجام و بوده مستثنی الذکر فوق الزامات

 .گردد می

 خودروی دستگاه هر برای 2121 شماره ملی استاندارد 1 فصل مطابق است موظف خودرو کننده تولید 2-2-1-13

 .دهد قرار کننده مصرف اختیار در را آن از نسخه یك،  عامل مدیر امضاء از پس و تهیه تولید طابقت اظهاریه،  یتولید

 پیمایش آزمون طی در بازرسی محصول  2-2-2

های بازرسی فرآینداقدام به انجام آزمون پیمایش و  17172 شمارهطبق استاندارد ملی  اداره کل می تواند  2-2-2-1

 این فعالیت به صالحدید اداره کل می تواند توسط شرکت بازرسی انجام گردد. د.مرتبط با این آزمون نمای

خودرو به تفکیك   1111با حجم تولید سالیانه بیش از  N1و  M1آزمون پیمایش بر روی خودروهای گروه   2-2-2-2

 هر نوع خودرو انجام خواهد شد.

. این شود می انجام مربوطه استاندارد با منطبقتولید ترتیب و دوره هر بازرسی و آزمون با توجه به حجم   2-2-2-3

شرکت اداره کل و یا به صالحدید اداره کل توسط دوره در هر سال حداقل یك بار خواهد بود. نمونه برداری توسط 

 بازرسی از خودروهای آماده عرضه خواهد بود. 

 خودروهای یا  خودرو، شرکت بازرسی یا اداره کل و خودروساز موظف است طبق برنامه اعالمی از سوی   2-2-2-1

  نمونه برداری شده را جهت انجام آزمون پیمایش در اختیار قرار دهد. 

 گزارش کل اداره به نتیجه حصول از پس  را خودرو پیمایش آزمون نتایج است موظف بازرسی شرکت  2-2-2-2

 .گیرد می قرار سازنده اختیار در مزبور گزارش از نسخه یك همچنین. نماید
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 بازرسی نظارتی 2-2-3

سازمان میتواند در راستای اجرای وظایف نظارتی خود اقدام به خرید خودرو از مراکز عرضه آن در سطح  2-2-3-1

 قرار  بازرسی هایفرآیند تحت سازمان مقررات مطابقکشور نماید. خودروهای مذکور به تشخیص سازمان می تواند 

 .گیرد

های خریداری شده توسط ومجموعه های فنی مجزا و سیستمهای به کار رفته در خودرهمچنین قطعات ،   2-2-3-2

و همچنین فهرست قطعات ارائه شده از سوی خودروساز تحت  استانداردهای مرتبطاز نظر انطباق با مجموعه  اداره کل

-1 مدرک ارهشمگزارش بازرسی فیزیکی خودرو و نمایندگی خدمات پس از فروش به بازرسی فیزیکی طبق فرم 

 ( قرار می گیرد.1/ف )پیوست 222/131

 اصالح تائیدیه   2-3

درشرایطی که تطابق محصول ممکن است بواسطه تغییر ساختار چارت سازمانی واحد تولیدی، شرایط تولید ، 

یاز گیرد و یا درجائیکه دامنه تائیدیه ها ن سیستم مدیریت کیفیت و برنامه کنترل تطابق تولید تحت تاثیر قرار

یا درشرایطی که اصالحات فنی بر روی یك محصول تائید شده  به گسترش برای محصوالت تائید شده دارد و

ممکن است تطابق با استانداردهای مرتبط یا تناظر با نمونه های آزمون تائید نوع را تحت تاثیر قراردهد، دارنده 

حصول مرتبط ازکارخانه مطلع سازد و شرکت تائیدیه باید شرکت بازرسی را از اطالعات فوق پیش از خروج م

اعالم کند. این محصول صرفاً می تواند پس از اخذ تائیدیه به بازار عرضه  اداره کلبازرسی نیز باید موارد را به 

ارسال تقاضای اخذ تائیدیه شروع نموده و شرکت بازرسی نیز باید  باشود. تولید کننده باید درخواست خود را 

تائیدیه  ادامه باید اعتبار نتایج  ل تغییر یافته را با محصول تائید شده قبلی بررسی نماید. درتطابق بین محصو

همچنین آزمونهای تکمیلی را برروی آن انجام داده،  و رسیرب ، های قبلی را برای محصول تغییر یافته

ت برقراری الزامات مربوطه، اختالفات را بررسی نموده و اعتبار تائیدیه های قبلی را تعیین نماید یا در صور

تطابق  فرآیندارسال نماید. درچنین شرایطی تائید نوع قبلی براساس  اداره کلگزارش های بازرسی را برای 

 .تولید جدید اصالح و مجدداً صادر می شود

 نحوه اخطار ، تعلیق و ابطال تائیدیه   2-1

 تشکیل از پس( 2-2 بند) تولید تطابق های بازرسی از حاصل نتایج حسب بر نوع تایید گواهینامه 2-1-1

 با مدارک دریافت از پس کاری روز 11 حداکثر عالئم کمیته دبیرخانه. گردد می ابطال یا تعلیق عالئم کمیته

 استاندارد اجرای بر نظارت درمعاونت عالئم کمیته تشکیل  به نسبت،  عالئم کمیته عضو پنج حداقل مشارکت
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 یا تعلیق است موظف عالئم کمیته دبیرخانه.  کند می اقدام نوع تایید گواهینامه ابطال یا تعلیق منظور به

 .نماید اعالم گذاری شماره عدم یا و تولید توقف جهت ذیربط نهادهای به را نوع تایید گواهی ابطال

اعالم آن رفع تعلیق از اعتبار گواهی تایید نوع منوط به رفع کلیه مغایرتها از سوی شرکت خودروساز و  2-1-2

 از طریق شرکت بازرسی می باشد.

 به ماهیانه صورت به را مغایرتها رفع راستای در گرفته انجام فعالیتهای است موظف خودرو کننده تولید 2-1-3

 موثری فعالیت خودروساز شرکت،  گواهینامه تعلیق از ماه 3 از پس چنانچه.   نماید گزارش بازرسی شرکت

 طریق از موضوع اعالم از پس ،ننماید ارسال گزارشی بازرسی شرکت به یا و نیاورده عمل به مغایرتها رفع جهت

 خواهد ابطال صادره نوع تایید گواهی، عالئم کمیته دبیرخانه به کل اداره اعالم و کل اداره به بازرسی شرکت

 . شد

 اعالم از پس شود قطع سازنده جانب از حتمی و اختیاری صورت به تریلریا  خودرو تولید چنانچه 2-1-1

 ذیربط مراجع به اعالم و نوع تایید گواهی ابطال به نسبت عالئم کمیته دبیرخانه،  سازنده طرف از آن رسمی

 ضوابط اساس بر شده تولید خودروهای گذاری شماره جهت گیری تصمیم خصوص این در. نماید می اقدام

 .بود خواهد 2121 شماره ملی استاندارد طبق تولید خاتمه

 سازنده طرف از موضوع این و گردد متوقف نوع تایید گواهی اخذ از پس تریلریا  خودرو تولید چنانچه 2-1-2

 ادواری های بازرسی به توجه با بازرسی شرکت طرف از یا و گردد اعالم کل اداره و مربوطه بازرسی شرکت به

    قابل، عرضه آماده و نوع تایید واهینامهگ اعتبار زمان در شده تولید خودروهای کلیه،  شود اعالم کل اداره به

 شرکت بازرسی و تولید خط مجدد اندازی راه به منوط نوع تایید گواهینامه اعتبار تمدید  و بوده گذاری شماره

 .باشد می مربوطه بازرسی

 نتایج حاصل از بازرسی ادواری تطابق تولید 2-1-2

 اداره به بازرسی شرکت طریق از که خودروساز شرکت تولید بقتطا ادواری بازرسی از حاصل نتایج چنانچه 2-1-2-1

 از پس بازرسی و تولید حین کنترل،  ورودی کنترل هایفرآیند از یکی در انطباق عدم بروز موید است شده گزارش کل

به  فرم مجموع نمره منفی نتایج تطابق تولید خودرو مطابق خودروساز شرکت به اخطار ضمن کل اداره،  باشد تولید

 نمره مجموع چنانچه.  دهد می تخصیص  خودرو نوع به  منفی نمره ،(11 پیوست/ف )222/131-11شماره مدرک 

 .گردد می تعلیق صادره نوع تایید برسد گواهی ذیل مقادیر به  بازرسی دوره یك طول در منفی



  11از   12صفحه:                                                                 د/222/131شماره مدرک:

 62/11/49تاريخ تجديدنظر:                                                                1:شمارة تجديدنظر

 

 

 

 صدور گواهينامه تاييد نوع و تطابق توليد خودروهای توليد داخل  :عنوان

 

 سازمان ملی استاندارد ایران       

 دستورالعمل 

 منفی نمره 11 حداکثر 31/2/12 الی 1/7/12 تاریخ از -مرحله اول

 منفی نمره 32 حداکثر بعد به 1/7/12 تاریخ از -مرحله دوم 

 مشاهده استاندارد الزامات با انطباق عدم گونه هر،  تولید تطابق ادواری آزمونهای از حاصل نتایج در چنانچه 2-1-2-2

 دبیرخانه به اعالم یا و خودروساز به اخطار صدور به نسبت کل اداره،  انطباق عدم اهمیت و نوع به توجه با،  شود

  به نسبت وقت اسرع در است موظف خودروساز شرکت. نماید می اقدام نوع تایید گواهینامه تعلیق جهت  عالئم یتهکم

 طی حداکثر همچنین،  نموده اقدام نقص رفع منظور به مزبور نقص دارای شده واگذار خودروهای کلیه عمومی فراخوان

 به را بازرسی شرکت نظر تحت مجدد آزمون انجام منظور به الزم اقدامات تولید فرایند در نقص رفع ضمن ماه سه مدت

 .آورد عمل

 اداره و بود خواهد مزبور آزمونهاییا  آزمون در قبول قابل نتیجه اخذ به منوط الذکر فوق تعلیق رفع است ذکر به الزم

 دبیرخانه به الماع به نسبت شده تعیین زمانی بازه از پس مقرر مهلت در مغایرت رفع عدم صورت در است موظف کل

 .نماید اقدام نوع تایید گواهی ابطال جهت عالئم کمیته

 در حین آزمون پیمایشنتایج حاصل از بازرسی محصول  2-1-7

 ، آزمون مرحله هر در حاصله نتایج در ، پیمایش آزمون از پس و حین در خودرو بازرسی از حاصل نتایج طبق چنانچه

عمده و بحرانی  عیوب رفع ضمن سازمان تشخیص به است موظف خودروساز دآی بوجود  عیب نوع عادی غیر افزایش

صدور ،تمدید،تعلیق،ابطال و تجدید پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری و تشویقی به  طبق تعاریف روش اجرایی

 انجام نحوه و ترتیب. دهد انجام خودرو نوع روی بر مجددا را نوع تایید آزمونهای از بخشی،  /ر221/12 شماره 

 .کند می اعالم خودروساز به سازمان را تاییدنوع آزمونهای

 نتایج حاصل از بازرسی نظارتی   2-1-3

 باشد شده عرضه محصول نوع در انطباق عدم موید سازمان توسط نظارتی بازرسی از حاصل نتایج چنانچه 2-1-3-1

 نوع روی بر مجددا را نوع تایید آزمونهای زا بخشی سازمان تشخیص به مغایرتها رفع ضمن است موظف خودروساز

 .کند می اعالم خودروساز به سازمان را نوع تایید آزمونهای انجام نحوه و ترتیب. دهد انجام خودرو

 نشانه گذاری  2-2

همچنین برای تریلرها باید برروی پالک شناسائی به  شماره گواهی تایید نوع برای خودروهای تائید نوع شده موتوری و

 قابل رویت باشد. ورت ذیل حك وص



  11از   17صفحه:                                                                 د/222/131شماره مدرک:

 62/11/49تاريخ تجديدنظر:                                                                1:شمارة تجديدنظر

 

 

 

 صدور گواهينامه تاييد نوع و تطابق توليد خودروهای توليد داخل  :عنوان

 

 سازمان ملی استاندارد ایران       

 دستورالعمل 

 *IRN*2121)چهار کاراکتر(  شماره گواهی تائید نوع

 مدارك مرتبط  7

 " تریلرهای آنها و نقلیه موتوری وسایلتایید نوع  – خودرو"با عنوان 2121استاندارد ملی ایران به شماره  7-1

 ای جاده پیمایش ارزیابی - ای جاده خودروهای "با عنوان  17172استاندارد ملی ایران به شماره  7-2

 "(کیلومتر 31111) سبك خودروهای

 د/221/32 شماره به کیفیت کنترل مدیران فنی و علمی صالحیت تایید دستورالعمل 7-7

 بايگانی سوابق   8

نظارت براجرای استاندارد های استان و اداره کل کلیه مدارک و سوابق مربوط به این روش اجرائی در اداره کل 

 سال نگهداری می شود. 2فلزی به مدت صنایع 

 گيرندگان نسخ   9

 معاونت نظارت براجرای استاندارد و سیستم های کیفیت  -1-1

 مدیران کل ستادی واستانی -1-2

 تائید صالحیت شده در زمینه تائید نوع خودروفنی شرکت های بازرسی  -1-3

 شرکتهای تولید کننده خودرو-1-1

 پيوستها   11

 /ف222/131-1به شماره   "فهرست استانداردهای تایید نوع خودرو "فرم -1پیوست شماره  11-1

 /ف222/131-2به شماره  "طرح کنترلی تطابق تولید"فرم  -2پیوست شماره  11-2

 /ف222/131-3به شماره  "آزمونهای دوره ای فرایند تطابق تولید "فرم  -3پیوست شماره  11-3

 /ف222/131-1به شماره  "گزارش بازرسی اولیه "فرم  -1پیوست شماره  11-1



  11از   13صفحه:                                                                 د/222/131شماره مدرک:

 62/11/49تاريخ تجديدنظر:                                                                1:شمارة تجديدنظر

 

 

 

 صدور گواهينامه تاييد نوع و تطابق توليد خودروهای توليد داخل  :عنوان

 

 سازمان ملی استاندارد ایران       

 دستورالعمل 

 /ف222/131-2به شماره  "گزارش استانداردهای تایید نوع "فرم  -2پیوست شماره  11-2

 /ف222/131-2به شماره  "مشخصات فنی خودرو "فرم -2پیوست شماره  11-2

 /ف222/131-7به شماره  "گواهی تایید نوع خودرو "فرم  – 7پیوست شماره  11-7

 /ف 222/131-3به شماره  "گزارش ارزیابی ادواری تطابق تولید  "فرم  – 3پیوست شماره  11-3

به شماره  "گزارش بازرسی فیزیکی خودرو و نمایندگی خدمات پس از فروش  "فرم  – 1پیوست شماره  11-1

 /ف1-222/131

به  "رفته در نوع خودرو فهرست قطعات ، مجموعه ها و سیستمهای به کار"فرم  – 11پیوست شماره  11-11

 /ف222/131-11شماره 

 ف/222/131-11 شماره به "مجموع نمره منفی نتایج تطابق تولید" فرم – 11 شماره پیوست 11-11

 مدارك منسوخ و باطل شده   11

منسوخ و دستورالعمل به شماره  22/12/1311/ر مورخ 222/11با تصویب این مدرک ، روش اجرایی شماره 

 جایگزین آن می گردد. 22/1/1311مورخ  1جدید نظر /د ت222/131

 

 

 

به  26/11/94   كميته تخصصی  مورخ دويست و هفتمدر جلسه  دستورالعملاين 

تصويب رسيد.



  11از   11صفحه:                                                                 د/222/131شماره مدرک:

 62/11/49تاريخ تجديدنظر:                                                                1:شمارة تجديدنظر

 

 

 

 صدور گواهينامه تاييد نوع و تطابق توليد خودروهای توليد داخل  :عنوان

 

 سازمان ملی استاندارد ایران       

 دستورالعمل 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی

 تصويب كننده بررسی و تأييد كننده تهيه كننده



 پیمان پیرایش-1

 حمید رضا منفردی-2

 ساالر تحریریان-3

 فرهادیافشین -1

 

1- بلغاری فریدون 

2-بیات مسلم 

 فیروز خاکی علیرضا  -3

 شکرالهی فتانه  -1

 حسینی شیخ شکوفه  -2

2-  فرزانه منصور 

 

7- کاشفی محمد  

3-  مجیدی اسداهلل 

 ممدوحی رضا محمد  -1

11-مقدم مرندی وحید 

11-جوادی مسعود 

 سوفالی زهره -12



 نیره پیروز بخت

 

 سمت



1یر کل نظارت بر اجرای مد

 استانداردهای فلزی

رئیس گروه نظارت بر استانداردهای  -2

 و نیرومحرکه خودرو

نظارت بر استانداردهای کارشناس  -2

 خودرو

کارشناس نظارت بر استانداردهای – 1

  خودرو

 

استاندارد عالی شورای دبیرخانه و ها استان امور کل مدیر-1   

تهران ستانا استاندارد محترم کل مدیر-2  

ایران صالحیت تایید ملی مرکز رئیس-3  

البرز استان استاندارد محترم کل مدیر-1  

استاندارد پژوهشگاه نماینده-2  

استاندارد ترویج و ریزی برنامه معاونت نماینده -2   

مجلس امور و حقوقی اداره کل مدیر -7  

تخصصی کمیته در سازمان رئیس نماینده -3  

تکیفی ارزیابی معاون -1  

استاندارد اجرای بر نظارت معاون -11  

تخصصی کمیته دبیر و اداری تحول و نوسازی دفتر کل مدیر -11  

تخصصی کمیته رئیس -12  



 سازمان رییس 

 

 

 امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

    

 

 

 

 

 

 1پيوست شماره 

  

 

 

 

 

 

 

 



 2از   1صفحه:                        /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 فهرست استانداردهای تاييد نوع خودرو   :عنوان

 

 

 



 2از  2: صفحه                      /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 ان ملی استاندارد ایرانسازم        

 
 فرم

 فهرست استانداردهای تاييد نوع خودرو   :عنوان

 

 

 



 2از  3: صفحه                      /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11دیدنظر:تاریخ تج                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 فهرست استانداردهای تاييد نوع خودرو   :عنوان

 

 

 

 



 2از  1: صفحه                      /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 فهرست استانداردهای تاييد نوع خودرو   :عنوان

 

 

 



 2از  2: صفحه                      /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 فهرست استانداردهای تاييد نوع خودرو   :عنوان

 

 

 

 



 2از  2: حهصف                      /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 فهرست استانداردهای تاييد نوع خودرو   :عنوان

 

 

 



     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

2پيوست شماره 


 



 1از   1  :صفحه                      /ف222/131-2شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 طرح کنترلی تطابق توليد   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 

 

 

  



 

 

    

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 3پيوست شماره 
 



 2از   1صفحه:                         /ف222/131-3شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:     

 

    

 

 تطابق توليد  فرآيندآزمون های دوره ای   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 مشمول نوع خودرو دوره ایآزمونهای 

شماره استاندارد 

 ملي
 ردیف عنوان استاندارد منابع استاندارد

9699 71/207/EEC 2 ویژگیها و روش آزمون -سطح صدا-خودرو 

2796 72/961/EEC 6 ترمزگیری -خودرو 

2949 36/69/EEC 
ا سیستم های وسایل محدودكننده سرعت ی -خودرو

 ویژگیها و روش آزمون –محدودكننده مشابه 
9 

2949 41/2623/EEC  0 روش های آزمون –توان موتور  –خودرو 

2941 71/662/EEC 
مخازن سوخت مایع  وحفاظ عرضي زیر  –خودرو

 ویژگیها –شاسي عقب 
2 

2019 79/914/EEC 
 –استحكام صندلي و نگهدارنده های آن  –خودرو 

 وش آزمونویژگیها و ر
7 

9127 72/220/EEC 
ویژگیها و روش –تكیه گاه كمربند ایمني  -خودرو

 آزمون
4 

2272 43/637/EEC  4 ویژگیها –حفاظ های جانبي  –خودرو 

9221 6112/40/EC 
–الزامات عمومي خودروهای مسافری–خودرو

 ویژگیها و روش آزمون
3 

2260 30/64/EC 
گیها و ویژ –نحوه سوختن مواد داخلي  -خودرو

 روش آزمون
21 

2012 32/662/EEC  ویژگیها و  -سیستم های ممانعت از پاشش –خودرو 22 



 2از   2صفحه:                         /ف222/131-3شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:     

 

    

 

 تطابق توليد  فرآيندآزمون های دوره ای   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 روشهای آزمون

9974 39/61/EC 
ویژگیها  –وسایل كوپلینگ  مكانیكي  –خودرو 

 وروشهای آزمون
26 

2931 77/943/EEC  29 قالب های بكسل وسایل نقلیه موتوری –خودرو 

2729 

8167 

9692 

41/2624/EEC 

44/77/EEC 

ECE R 49-19 

 29 مصرف سوخت

2016 76/690/EEC 20 *تداخل امواج الكترومغناطیسي 

9203 74/927/EEC ازد مه و زدا برفک سیستمهای  12 

 .است الزامی  دينام و ها ECU کليه، خودرو سيم دسته قطعات روی بر الكترومغناطيسی امواج تداخل آزمون انجام* 



 

 

    

 

 

 

  

 

4پيوست شماره 



 7از   1صفحه:                         /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:     

 

    

 

  گزارش بازرسی اوليه  :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 گزارش بازرسي اولیه

 ظرفيت توليد ساليانه)اسمی(: نام خودرو:                 نام توليد کننده خودرو:                              

 تاريخ بازرسی اوليه:                                         مسئول کنترل کيفيت: نام شرکت بازرسی:        

 

توليد خودروی.....................  فرآيند........کارشناس شرکت بازرسی................... در تاريخ ....................از اينجانب.............

وجه به ورده و با تدر محل شرکت .....................به آدرس..................................................................... بازديد به عمل آ

 مستندات ارائه شده از سوی شرکت خودروساز نتايج بازرسی اوليه به شرح زير اعالم می گردد:

 آيتم بازرسی
 نتيجه بازرسی

 توضيحات
 منفی مثبت

آيا شرکت توليد کننده دارای گواهينامه  -1

مديريت سيستم کيفيت بر اساس استاندارد 

ISO 4111  ياISO/TS 12494  می باشد؟ 

   

آيا شرکت توليد کننده دارای يک سيستم  -6

کنترلی مدون در ورودی قطعات و مواد اوليه 

 می باشد؟

   

آيا ويژگی های اين سيستم شامل  -6-1

 موارد زير می باشد:

آيا کليه قطعات و مجموعه های  6-1-1

)دارای شماره فنی  ورودی شناسايی شده اند

 ؟می باشند(

   



 7از   2  :صفحه                       /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:     

 

    

 

  گزارش بازرسی اوليه  :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

يه قطعات و مجموعه آيا در رابطه با کل 6-1-6

های ورودی، استاندارد يا مبنای پذيرشی 

 وجود دارد؟

   

آيا مبنای ورود قطعات به انبار يا خط  6-1-1

توليد کارخانه يكسان می باشد و کليه قطعات 

و مجموعه ها را در بر می گيرد )از قبيل خريد 

 از بازار، مجوزهای ارفاقی(؟

   

)کليه   نحوه بررسی کيفی هر قطعه 6-1-9

قطعات( از لحاط اين که در مبدا يا مقصد 

 انجام گيرد مشخص است؟

   

آيا بازرسی تامين کنندگان در رابطه  6-1-5

 با کليه قطعات صورت گرفته است؟

   

آيا در رابطه با هر استاندارد تعريف  6-1-2

 شده تجهيزات آزمون مورد نياز وجود دارد؟

   

شده در رابطه آيا بازرسی های انجام  6-1-8

با هر قطعه به منظور پذيرش نهايی قطعه از 

 لحاط کيفی تعريف شده است؟

   

آيا امكان رديابی هر قطعه يا مجموعه  6-1-7

 وجود دارد و سوابق آن بايگانی می شود؟

   

آيا نحوه انبارش هر قطعه يا مجموعه  6-1-4

 به طور کامل تعيين شده است؟

   



 7از   3  :صفحه                       /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:     

 

    

 

  گزارش بازرسی اوليه  :عنوان

 

 

 تاندارد ایرانسازمان ملی اس        

 
 فرم

قی يا حقوقی آيا شخصيت حقي 6-1-11

مستقلی در رابطه با پذيرش هر يک از قطعات 

و مجموعه های ورودی دارای مسئوليت 

 مشخص بوده و پاسخگو می باشد؟

   

آيا ارتباط مستقيم و مداوم ميان  6-1-11

کنترل ورودی و ساير مراحل توليد و پس از 

توليد خودرو به منظور دريافت بازخوردهای 

 مناسب وجود دارد؟ 

   

آيا شرکت توليد کننده دارای يک سيستم  -1

کنترلی مدون در حين توليد و مونتاژ خودرو 

 می باشد؟

   

آيا ويژگی های اين سيستم شامل موارد  1-1

 زير می باشد:

های توليدی و مونتاژی فرآيندآيا کليه  1-1-1

 تعريف شده اند؟

   

های توليدی فرآيندآيا در رابطه با کليه  1-1-6

ی ، استاندارد يا مبنای پذيرشی و مونتاژ

 وجود دارد؟

   

های توليدی فرآيندآيا در رابطه با کليه  1-1-1

)در اختيار پرسنل  و مونتاژی ابزار توليد

 توليد( مناسب و تحت کنترل وجود دارد؟

   



 7از   1  :صفحه                       /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:     

 

    

 

  گزارش بازرسی اوليه  :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

آيا در رابطه با کليه مراحل و  1-1-9

)در  های توليد و مونتاژ ابزار کنترلیفرآيند

نل کنترل کيفيت( مناسب  و کاليبره اختيار پرس

 شده وجود دارد؟

   

آيا بازرسی های انجام شده مورد  1-1-5

نياز در رابطه با هر يک از مراحل توليد يا 

 مونتاز، تعريف شده است؟

   

آيا برای چيدمان قطعات و مجموعه  1-1-2

های مصرفی در هر ايستگاه رويه مشخصی 

 تعريف شده است؟

   

شخصيت حقيقی يا حقوقی مستقلی  آيا 1-1-8

در رابطه با هر يک از مراحل توليد يا مونتاژ 

که دارای مسئوليت بوده و پاسخگو باشد 

 وجود دارد؟

   

آيا شخصيت حقيقی يا حقوقی مستقلی  1-1-7

در رابطه با کنترل کيفی که دارای مسئوليت 

 بوده و پاسخگو باشد وجود دارد؟

   

در رابطه با نحوه آيا رويه مشخصی  1-1-4

برخورد با عيوب مشاهده شده در حين توليد 

 يا مونتاژ وجود دارد؟

   



 7از   2  :صفحه                       /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:     

 

    

 

  گزارش بازرسی اوليه  :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

آيا رويه مشخصی در رابطه با نحوه  1-1-11

برخورد با دوباره کاری های مداوم در حين 

 توليد يا مونتاژ وجود دارد؟

   

آيا بازخوردهای مربوط به عيوب يا  1-1-11

به کنترل  دوباره کاری های مشاهد شده،

 ورودی انعكاس می يابد؟

   

آيا ارتباط مستقيم و مداوم ميان  1-1-16

کنترل حين توليد وبخش خدمات پس از 

 فروش وجود دارد؟ 

   

آيا شرکت توليد کننده دارای يک سيستم  -9

مدون بازرسی و آزمون پس از توليد می 

 باشد؟

   

آيا شرکت توليد کننده دارای تجهيزات  9-1

و کاليبره شده جهت تنظيم زوايای چرخ کافی 

 ها می باشد؟

   

آيا شرکت توليد کننده دارای تجهيزات  9-6

کافی و کاليبره شده جهت تنظيم زوايای چراغ 

 ها می باشد؟

   

آيا شرکت توليد کننده دارای تجهيزات  9-1

کافی و کاليبره شده جهت آزمون غلتكی ترمز 

(Roll testمی باشد؟ ) 

   



 7از   7  :صفحه                       /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:     

 

    

 

  زرسی اوليهگزارش با  :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

آيا شرکت توليد کننده دارای تجهيزات  9-9

کافی و کاليبره شده جهت انجام آزمون نفوذ 

 آب )آزمون باران( می باشد؟

   

 فرآيندآيا شرکت توليد کننده دارای يک  9-5

مدون شده در زمينه بازرسی قبل از تحويل 

 خودرو می باشد؟

   

بازرسی قبل از تحويل خودرو  فرآيندآيا  9-2

 و موثر انجام می گردد؟ به نحو مناسب

   

 

 نام کارشناس فنی:                                                                                         

 امضاء:                                                                                               

  



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 5پيوست شماره



 7از   1صفحه:                        /ف222/131-2شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش استانداردهای تاييد نوع   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 تاریخ صدور                                 نوع خودرو:                                                                     شماره مدرك:                                   

 توضیحات

Explanations 

 اظهار نظر

Comments 

 كاربرد

Scope 

 شماره استاندارد

Standard No. 

 ان استانداردعنو

Name of  standard 

 ردیف

Row 

 
  9699 

 سطح صدا

 Sound level           

2 

 

  2796 
  ترمز گیری        

Braking 

6 

 

  9327 
 نیروی كنترل فرمان

Steering effort 

9 

 
  2949 

 وسایل محدود كننده سرعت

Speed limiter 

9 

 

  2942 

 تجهیزات سرعت سنج

Speedometer and reverse 

gear 

0 

 

  2946 
 وسایل هشداردهنده شنیداری

Audible warning 

2 

 

  2940 

 تجهیزات ثبت جاده ای

Recording equipment in 

road transport 

7 



 7از   2  :صفحه                      /ف222/131-2شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش استانداردهای تاييد نوع   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

   2947 
 هدایت پذیری

Handling 

4 

 

  2949 
 توان موتور

Engine power 

3 

 

  2016 

 تداخل رادیویي

Radio interference 

suppression 

21 

 

  2939 
 شناسایي كنترل ها

Identification of controls  

22 

   9203 
 سیستم برفک زدا و مه زدا

Defrost/Demist 
26 

   2249 

سیستم برف پاك كن و شیشه 

 شوی

Wash /Wipe 

29 

 

  2937 
 آیینه های دید عقب

Rear visibility 

29 

 

  2271 
 میدان دید جلو

Forward vision 
20 



 7از   3  :صفحه                      /ف222/131-2شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 نوع گزارش استانداردهای تاييد   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 

  2973 

 نصب وسایل روشنایي

Installation of lighting and light 

 signaling  

22 

 

  2939 
 شب نما

Retro reflector 
27 

 

  2202 

 چراغ های نشانگر

End outline , front position , 

stop , side marker , daytime 

running lamps  

24 

 

  2010 
 چراغ راهنما

Direction indicators 
23 

 

  2930 
 چراغ پالك عقب

Rear registration plate lamps 
61 

 

  2276 
 چراغ جلو

Head lamps 
62 

 

  2944 
 چراغ مه شكن جلو

Front fog lamps 
66 

 

  2019 
 چراغ مه شكن عقب

Rear fog lamps 
69 



 7از   1  :صفحه                       /ف222/131-2شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش استانداردهای تاييد نوع   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 

  2936 
 چراغ دنده عقب

Rear fog lamps 
69 

 

  
713-2,6 

 شیشه های ایمني

Safety glass 
60 

 

  2941 

مخازن سوخت مایع و حفاظ عرضي 

 زیر شاسي عقب

Fuel tanks/Rear underrun 

protection 

62 

   9229 
 حفاظت از راننده 

Protective steering 
67 

 

  2019 

 استحكام صندلي  

 و نگهدارنده های آن

Seat strength 

64 

 

  9127 
 تكیه گاه كمربند ایمني

Seat belt anchorages 
63 

 

  773 
 كمربند ایمني ) نصب (

Seat belt installation 
91 

 

  2012 
 پشت سری صندلي ها

Head restraints 
92 



 7از   2  :صفحه                      /ف222/131-2شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش استانداردهای تاييد نوع   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 
  2272 

 حفاظ های جانبي

Lateral protection 
96 

 

  2206 
 برخورد از روبرو

Frontal impact 
99 

 

  9693 
 برخورد جانبي

Side  impact 
99 

 

  2779 
 قفل و لوال 

Doors latches and hinges 

90 

 

  9221 

مشخصات كلي خودروهای مسافری 

 عمومي

Characterictics of public passenger 

vehicles  

92 

 
  2260 

 نحوه سوختن مواد داخلي

Flammability 
97 

 
  2792 

 حمل كاالهای خطرناك

Carriage of dangerous goods 
94 

 
  2932 

 موقعیت پالك عقب

Rear registration plate space 
93 



 7از   2  :صفحه                      /ف222/131-2شماره مدرک:     

 22/11/11یدنظر:تاریخ تجد                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش استانداردهای تاييد نوع   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 

  2776 

 نصب تزیینات داخلي

Interior fitting 

 

91 

 
  2266 

 برجستگیهای بیروني

Exterior projection 
92 

 
  2269 

 برجستگیهای بیروني كابین

External projection of caps 
96 

 
  2943 

 پالكهای شناسایي

Plates ( statutory ) 
99 

 
  2942 

 حفاظ چرخ

Wheel guards 
99 

 
  2012 

 سیستم های ممانعت از پاشش

Spray suppression systems 
90 

 
  2139 

 تایرها

Tyres 
92 

 

  2011 

 جرم و ابعاد خودروهای نوع 

Mass and dimensions            

(M2 cars ) 

97 



 7از   7  :صفحه                                  /ف222/131-2شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش استانداردهای تاييد نوع   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 

  2933 
 جرم و ابعاد تریلي ها

Mass and dimensions        
(Other than cars ) 

94 

 
  9974 

 وسایل كوپلینگ مكانیكي

Coupling 
93 

 
  2931 

 قالبهای بكسل

Towing hooks 
01 

 
  2266 

 سرقت ضد دستگاههای

Anti-theft and immobiliser  

15 

 
  9977 

 حفاظ عرضي زیر شاسي جلو

Front under run pritection 

16 

 

  

9695-6 

1625 

59269 

 مصرف سوختمعیار 

Fuel Consumption criterion 

16 

 

  7579 

 كپسول آتش نشاني

Portable  fire extinguisher 
instalation 

19 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

6پيوست شماره 



 1از   1  :صفحه                       /ف222/131-2 شماره مدرک:    

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 مشخصات فنی خودرو   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 

 مشخصات فني خودرو

 Vehicle Characterisc                                                                                      نقليه هوسيل های ويژگی        

Date of issuing:                              Vehicles technical specification                                                                   صدور تاريخ      :  

Category of vehicle  خودرو گروه  
Registration No. of 

documents 
مدارک ثبت شماره   

Trade mark  تجاری نام  Manufacturer  کننده توليد شرکت  

Name and address of 
manufacturer 

 
 تلفن و آدرس ، نام

کننده توليد  

 eeig eaf  epM  d MakraM   موتور نوع و تجاری نام

 .Cylinder Qty   سيلندر تعداد

(وات کیلو)موتور توان   Engine power[Kw] 

( سي سي) موتور حجم   Engine volume[cc] 

  Fuel feed   سوخت تغذيه سيستم

 Fuel type   سوخت نوع

(کیلوگرم) خالص جرم   Net mass[Kg] 

 فنی مجاز شده گذاری بار جرم حداکثر

(کیلوگرم)  
 

Technically permissible maximum laden 

mass[Kg] 

 مرکب فنی مجاز شده گذاری بار جرم حداکثر

(کیلوگرم)  
 

Combination technically permissible 

maximum laden mass[Kg] 

 فنی مجاز شده بارگذاری جرم حداکثر

(کیلوگرم)  محورها  
 

Technically permissible maximum laden 

mass on axles [Kg]  

 فنی مجاز شده بارگذاری جرم حداکثر

(کیلوگرم)کوپلینگ  
 

Technically permissible maximum laden 

mass on coupling[Kg] 

محور تعداد   No. of axles 

سرنشین تعداد   No. of seat 

گريد و سوخت مصرف ميزان   fuel consumption  & grade  



 

 

    

 

 

                              


 

 

7پيوست شماره 



 1از    1 :صفحه                      /ف222/131-7شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گواهی تاييد نوع خودرو   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم



 

 

    

 

  

 

  

 

  

 

8پيوست شماره 



 1از   1  :صفحه                       /ف222/131-3شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1تجدیدنظر:شمارة     

 

    

 

 گزارش ارزيابی ادواری تطابق توليد   :عنوان

 

 

 ارد ایرانسازمان ملی استاند        

 
 فرم



 1از   2  :صفحه                       /ف222/131-3شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش ارزيابی ادواری تطابق توليد   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 

 

 

 

 

 



 1از   3  :صفحه                       /ف222/131-3شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش ارزيابی ادواری تطابق توليد   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 

 

 



 1از   1  :صفحه                       /ف222/131-3شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش ارزيابی ادواری تطابق توليد   :عنوان

 

 

 ستاندارد ایرانسازمان ملی ا        

 
 فرم

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

  

 

  

 

 9پيوست شماره 

 



 12از   1صفحه:                         /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش بازرسی فيزيكی خودرو و نمايندگی خدمات پس از فروش   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 



 12از   2  :صفحه                        /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 يندگی خدمات پس از فروش گزارش بازرسی فيزيكی خودرو و نما  :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 

 

 

 



 12از   3  :صفحه                       /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1ظر:شمارة تجدیدن    

 

    

 

 گزارش بازرسی فيزيكی خودرو و نمايندگی خدمات پس از فروش   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 



 12از   1  :صفحه                       /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش بازرسی فيزيكی خودرو و نمايندگی خدمات پس از فروش   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 



 12از   2  :صفحه                       /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش بازرسی فيزيكی خودرو و نمايندگی خدمات پس از فروش   :عنوان

 

 

 ن ملی استاندارد ایرانسازما        

 
 فرم

 



 12از   2  :صفحه                       /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش بازرسی فيزيكی خودرو و نمايندگی خدمات پس از فروش   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم



 12از   7  :صفحه                       /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 رش بازرسی فيزيكی خودرو و نمايندگی خدمات پس از فروش گزا  :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 



 12از   3  :صفحه                       /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش بازرسی فيزيكی خودرو و نمايندگی خدمات پس از فروش   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم



 12از   1  :صفحه                       /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 پس از فروش گزارش بازرسی فيزيكی خودرو و نمايندگی خدمات   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم

 

        



 12از   11  :صفحه                       /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش بازرسی فيزيكی خودرو و نمايندگی خدمات پس از فروش   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم



 12از   11  :صفحه                       /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش بازرسی فيزيكی خودرو و نمايندگی خدمات پس از فروش   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم



 12از   12  :صفحه                       /ف222/131-1ه مدرک: شمار    

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش بازرسی فيزيكی خودرو و نمايندگی خدمات پس از فروش   :عنوان

 

 

 ارد ایرانسازمان ملی استاند        

 
 فرم



 12از   13  :صفحه                       /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش بازرسی فيزيكی خودرو و نمايندگی خدمات پس از فروش   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم



 12از   11  :صفحه                       /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 زيكی خودرو و نمايندگی خدمات پس از فروش گزارش بازرسی في  :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم



 12از   12  :صفحه                       /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش بازرسی فيزيكی خودرو و نمايندگی خدمات پس از فروش   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم



 12از   12  :صفحه                       /ف222/131-1شماره مدرک:     

 22/11/11یخ تجدیدنظر:تار                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 گزارش بازرسی فيزيكی خودرو و نمايندگی خدمات پس از فروش   :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم



     

 

    

 

 

 

 

11پيوست شماره 



 1از   1 :صفحه                     /ف222/131-11شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

 کار رفته در نوع خودرو  فهرست قطعات، مجموعه ها و سيستمهای به  :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم



     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11پيوست شماره 



 2از   1 :صفحه                     /ف222/131-11درک: شماره م    

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

  مجموع نمره منفی نتايج تطابق توليد خودرو  :عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم



 2از   2 :صفحه                     /ف222/131-11شماره مدرک:     

 22/11/11تاریخ تجدیدنظر:                                                                  1شمارة تجدیدنظر:    

 

    

 

  مجموع نمره منفی نتايج تطابق توليد خودرو  :نعنوا

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران        

 
 فرم



 

 

    

 

 


