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 «نام یگانه خالق هستيبه»

 شگفتاريپ

ای ایمن و قابل گذرد. در طول تاریخ، انسان همواره خود را نیازمند وسیلهخودرو میاختراع بیش از یکصد سال از 

 اعتماد برای جا به جایی سریع می دیده است و با ظهور خودرو این آرزو تحقق یافت.

وع تصادفات هولناک در محورهای درون و برون شهری و همچنین آلودگی هوای خسارات جانی و مالی ناشی از وق

 .است كرده برای تمام خودروها الزم و ضروریرا ناشی از نقص فنی خودروها، انجام معاینه فنی 

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  23ماده الحاقی  5با استناد به بند 

نامه كاهش آلودگی  ، تصویب32/22/2271جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال نحوه قانون  5، ماده 32/23/2272

، نه فنی خودرو و نحوه تشکیل فوق( و سایر مقررات مربوط به معای23/33/2292هـ مورخ 19953/ت23723هوا )

در راستای انجام تعهدات تبیین ای ونقل جادههای كشور و سازمان راهداری و حملها و دهیاریسازمان شهرداری

هیأت وزیران با موضوع آیین نامه  21/23/92هـ مورخ 53292/ت233072تصویب نامه شماره  2شده در ماده 

اجرایی نحوه انجام معاینه وصدوربرگ معاینه فنی خودروها و نیز بهبود وضعیت انجام معاینه فنی مؤثر در كشور اقدام 

 است.دور برگ معاینه فنی خودرو نموده آئین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و ص 2به بازبینی دستورالعمل ماده 

استاندارد ملی ایران به شماره باشد كه در تهیه و تدوین آن از پیوست می 2بخش و  9مشتمل بر این دستورالعمل 

یت تردد وسایل موتوری های مربوط به بازرسی صالحآزمون-معاینه فنی-خودرو"با عنوان  -)تجدید نظر اول( 9222

و سایر استانداردهای مرتبط  گیری شدت صوت موتورگازی و موتورسیکلتاندازه 23323  شماره و"و تریلرهای آن ها

  شده است.كمك گرفته تجمیع نظر كارشناسان  در این حوزه و

بازرسی  جهت انجام 5032و 9717و 9130های ران به شمارهیملی ارعایت كلیه حدود اعالم شده در استانداردهای 

 باشد.می الزامی(CNGادواری خودروها با سوخت گاز طبیعی فشرده)
نظران الزم به ذکر است به منظور تدوین این دستورالعمل طی جلسات متعدد از نظرات و پیشنهادهای اساتید، مدیران، صاحب

 تقدیر و تشکر به عمل آید. هاآنهمکاری ونقل استفاده گردیده که از مساعدت و و متخصصان حوزه معاینه فنی و حمل
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 تدوين: كارگروهاعضای 
 وزارت كشور -ی كشورسازمان شهرداريها و دهياريهاعمومی و ترافيك شهری  ونقلحملو مديركل دفتر  رييس كميته آقای امير جعفرپور    

 وزارت كشور -ی كشورسازمان شهرداريها و دهياريها عمومی و ترافيك شهری ونقلحملدبير كميته و كارشناس دفتر  نيكو آقای عليرضا ملكوتی

 همگانی كشور   ونقلحملهای مديرعامل اتحاديه سازمان آقای سعيد قيصر

 خودروهای تهران معاينه فنی مركزی ستاد مدير عامل آقای سيدنواب حسينی منش

 خودروهای تهران معاينه فنیمركزی ستاد  معاون تبريزی پزشك پوررضا آقای 

 همگانی كشور ونقلحملهای كارشناس اتحاديه سازمان پارسی عليرضا پدرام آقای

 همگانی كشور ونقلحملهای كارشناس اتحاديه سازمان آقای مهدی قديری

 ایجاده نقل وحملمعاون دفتر ايمنی و ترافيك سازمان راهداری و  حسن عبدوس    آقای 

  CNGكشور و عضو كميته راهبری صنعت  CNGعضو هيات مديره انجمن صنفی  آقای علی محموديان  

 CNG صنعت راهبری كميته عضو و كشور CNG صنفی انجمندبير  و مديره هيات عضو آقای مرتضی ابراهيمی مقدم

 اقليم معاونت محيط زيست انسانی، سازمان حفاظت محيط زيست ملی هوا و تغييرمعاون مركز  زندیمسعود آقای 

 مهوری اسالمی ايرانپليس راهنمايی و رانندگی نيروی انتظامی ج حقوقیرييس اداره  ترحمیمحمد سرهنگ جناب 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت محركه و خودرو دفتر نيرو    پيمان حميدرضا ارجمندآقای 

 كارشناس ارشد سازمان ملی استاندارد آقای مهدی نگهدار

 وزارت كشور -عالی ترافيك شهرهای كشورو دبيرخانه شورای ونقلحملكارشناس ارشد دفتر  آقای سپهر نواب زاده

 وزارت كشور -عالی ترافيك شهرهای كشورو دبيرخانه شورای ونقلحملكارشناس دفتر  خانم نجمه جعفری

 مدير مركز معاينه فنی و رييس انجمن صنفی كارفرمايی مراكز معاينه فنی خودرويی استان تهران آقای غضنفر طاووسی

 ودرويی استان مازندرانمدير مركز معاينه فنی و رييس انجمن صنفی كارفرمايی مراكز معاينه فنی خ آقای محمدرضا جعفريان

 استان اصفهانمدير مركز معاينه فنی  آقای اصغر نجفی

 استان البرزكارفرمايی مراكز معاينه فنی خودرويی صنفی  مدير مركز معاينه فنی و دبير انجمن  پورآقای بهزاد تقی

 

 تصويب: كارگروهاعضای 
 كشور یسازمان شهرداری ها و دهياريها یهااون امور شهرداریمع -كارگروهرييس نماينده وزارت كشور و  علی نوذرپورآقای 

 عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشورمدير كل دفتر حمل و نقل وزارت كشور و دبير شورای -نماينده وزارت كشور آقای پوريا محمديان

  ایجاده ونقلحملراهداری و  مديركل دفتر ايمنی و ترافيك سازمان -و شهرسازی نماينده وزارت راه هدايتیجواد آقای 

 دفتر نظارت بر استاندارد خدمات و معيارهای مصرف انرژی مديركل  -نماينده سازمان ملی استاندارد ايران قزلباشپريچهر خانم 

 پليس راهنمايی و رانندگیيك ترافجانشين معاونت فنی، مهندسی و خدمات  -ايراننماينده نيروی انتظامی جمهوری اسالمی انشاه محمدي فرزين سرهنگجناب 

  محركه و خودرو دفتر نيرو كارشناس -نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت پيمان حميدضا ارجمند آقای

 اقليم معاونت محيط زيست انسانی مركز ملی هوا و تغييركارشناس  -نماينده سازمان حفاظت محيط زيست تمجيدیمهسا خانم 
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 تعاریف و اصطالحات :بخش اول -1
 رود:در این دستورالعمل، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می :1ماده

 32/23/2272قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  23ماده الحاقی  5 بند قانون: -الف

 اجرایی نحوه نامه هیأت وزیران با موضوع آیین 21/23/92هـ مورخ 53292/ت233072نامه شماره تصویب: نامهآیین -ب

 خودرو.  فنی معاینه برگ صدور معاینه و انجام

ای متمركز و برخط )آنالین( برای ثبت مشخصات ، سامانه"سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی ایران"اختصار عبارات  :ا سیمف -پ

های الکترونیکی و نقلیه موتوری كه با بهره گیری از زیرساختهای فنی و صدور گواهی معاینه فنی وسایلایشو اطالعات آزم

انتظامی جمهوری اسالمی ایران در راستای ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به اطالعات پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی 

نقلیه موتوری سبك و سنگین درون و برون شهری و تسهیل در اعمال مقررات و ثبت مکانیزه تخلفات معاینه فنی وسایل

 دد.گررانندگی، توسط وزارت كشور و با مشاركت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها ایجاد می

 تجهیزات و عملکرد سالمت فنی، صحت تأیید برای فنی هایآزمایش و كارشناسی بازدیدهای انجام :فنی معاینه -ت

 .زیستی محیط مصوبهای شاخص با نقلیه موتوریوسایل آالیندگی انتشار میزان انطباق و ایمنیهای سامانه

ای خودرو، مشخصات فنی ونتایج عات شناسنامهحاوی اطالمدرک مجازی  یابرگ و برچسب  :فنی معاینه گواهی -ث

آزمایش های انجام شده كه در چارچوب سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی توسط مراكز معاینه فنی صادر و به متقاضی 

 د.می شو ارائه

بار یا انسان یا  هر نوع وسیله نقلیه كه دارای چرخ، موتور و سامانه انتقال قدرت است و برای حمل: وسیله نقلیه موتوری -ج

 .انجام كار یا عملیات به كار می رود

 .وسیله نقلیه موتوری دارای پالک شخصی وسیله نقلیه شخصی:ـ  چ

 .وسیله نقلیه موتوری دارای پالک عمومی وسیله نقلیه عمومی:ـ ح 

 .وسیله نقلیه موتوری دارای پالک دولتی یا نظامی وسیله نقلیه دولتی:ـ  خ

 یا سنگین. و كنترل فعالیت مراكز معاینه فنی سبكوریزی، هدایت، نظارت: تشکیالت متمركز برای برنامهیستاد معاینه فن -د

: كارگروهی با مسؤولیت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و عضویت رئیس پلیس کارگروه استانی معاینه فنی -ذ

ای، مدیر كل دفتر فنی، امور و جاده ونقلحملداری و راهنمایی و رانندگی، مدیر كل حفاظت محیط زیست، مدیر كل راه

و حسب مورد شهردار شهر مربوط كه به منظور هماهنگی امور معاینه فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیك استانداری 

 شود.خودروهای سبك و سنگین و نظارت برعملکرد ستادهای معاینه فنی در استان تشکیل می

 های كشور به عنوان نماینده وزارت كشور.ها و دهیاریزمان شهرداریسا ها:سازمان شهرداری -ر

 ای به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی.جاده ونقلحمل: سازمان راهداری و سازمان راهداری  -ز

 پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران.: ناجاراهورپلیس  -ژ

راهداری و باشد كه مسؤولیت اجرایی آن را اداره كل حد استانی ستاد معاینه فنی سنگین می: وانمایندگی استانی -س

 باشد.دار میاستان عهده ایجاده ونقلحمل

 منظور كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی احداث مركز مکانیزه معاینه فنی خودرو می باشد.  :متقاضی  -ش

یا  نقلیه وسیله فنی معاینه گواهی در شده درج انقضای تاریخ تا صدور تاریخ از مانیز دوره: فنی معاینه گواهی اعتبار  -ص

 .بروز نقص فنی است

 و مرور و عبور در ایمنی كاهش موجب كه نقلیه وسیله فنی و ظاهری وضعیت در تغییر یا نقصان عیب، نوع هر :فنی نقص -ض

 .گردد صدا مجاز حد از بیش دگیآلو یا و هوا آالینده گازهای مجاز حد از بیش انتشار یا

ستاد معاینه فنی  : مجوزی است كه برای شروع احداث و تأسیس مركز معاینه فنی توسط نمایندگی استانیموافقت اولیه  -ط

 گردد.برای مدت معین به متقاضی اعطا می هاشهردارییا ستاد معاینه فنی  خودروهای سنگین
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حداث و تکمیل كلیه شرایط مندرج در این دستورالعمل برای شروع بهره برداری : مجوزی است كه پس از امجوز فعالیت -ظ

 گردد.به متقاضی اعطا می هاشهرداریتوسط نمایندگی استانی ستاد معاینه فنی خودروهای سنگین  یا ستاد معاینه فنی 

و مقررات مربوطه از طریق ستاد : مراكزی كه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت قوانین مراکز معاینه فنی سبک -ع 

 گردد.نقلیه موتوری سبك ایجاد میها، برای انجام معاینه فنی وسایلمعاینه فنی وابسته به شهرداری

: مراكزی كه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه با مجوز ستاد مراکز معاینه فنی سنگین -غ

 گردد.نقلیه موتوری سنگین ایجاد میام معاینه فنی وسایلمعاینه فنی سنگین، برای انج

 بوسدییم اتوبوس، شامل انواعكلیه خودروهای سنگین حمل بار و مسافر :ون شهریی سنگین برخودرو -ف

 ،تانکر تریلر،كشنده، كامیون، ،(ی،لوریبار ون) نظیركامیونت تن 5/2 از بیش باظرفیت باری نقلیهوسایل و بوسومینی

جاده ای )در  ونقلحملسازمان راهداری و با هر نوع سوخت كه تحت نظامات  مستقل پالک با یدک نیمه و یدک

 فعالیت نمایند. و شدهساماندهی و مدیریت  وزارت راه و شهرسازی(
 و بوسدییم اتوبوس، شامل انواع رون شهریكلیه خودروهای سنگین غیر ب:رون شهریی سنگین دخودرو -ق

 و تانکر تریلر،كشنده، ون،كامی ،(لوری ی،بار ون) نظیركامیونت تن 5/2 از بیش باظرفیت باری نقلیهوسایل و بوسمینی

 .باشندهای برون شهری را دارا میامکان تردد در راه با هر نوع سوخت كه مستقل باپالک یدک ونیمه نیزیدک
وزن كل  و باشنددارای دو محور كه بار با هر نوع سوخت  یاكلیه خودروهای سبك حمل مسافر  :خودروی سبک -ک

 تن بیشتر نباشد. 3.5از  هازن هر محور آنو حداكثر وتن بوده  2.5خودرو كمتر از 

: كلیه موتورسیکلت های بنزین سوز و سایر كه دارای پالک ملی بوده و واژه موتورسیکلت در كارت موتورسیكلت -گ

 شناسایی آن قید گردیده باشد.
: سوختی كه در خودروهای سنگین و سبك و موتورسیکلت جایگزین سوخت پایه محسوب سوخت جایگزین -ل

 گردد.یم

جهیز ت 5032 شماره مركزی است كه مطابق با الزامات استاندارد ملی مرکز خدمات فنی خودروهای گاز سوز: -م

 می باشد.از وزارت صنعت، معدن و تجارت برداری گردیده و دارای پروانه بهره

 0793 ملی شماره اردمركزی است كه مطابق با استاند :و سایر آزمون های تكمیلی مرکز آزمون هیدرواستاتیک -ن

 دریافت نموده باشد.از وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره برداری  ،و سایر استانداردهای مرتبط

ای متشکل از نمایندگان وزارت كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كمیته :CNGکمیته راهبری صنعت  -ه

كشور كه با ابالغ وزیر صنعت،  CNGیست و انجمن صنفی نفت، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط ز

  معدن و تجارت تشکیل شده است.

عایت الزامات مربوط بـه  است كه پس از بررسی و ر یاتاییدیه :گاز سوز امانهبازرسی مخزن و متعلقات ستاییدیه  -ی

 گردد.رو نصب میبر روی خود CNGگازسوز خودروهای با سوخت  سامانهزن و متعلقات بازرسی و آزمون مخ

 سنگين و تشخيص صالحيت متقاضيان ،ضوابط ایجاد مراکز معاینه فني سبکبخش دوم:  -2

های معاینـه فنـی   رگروه استانی معاینه فنی به سـتاد از سوی كا شدههای منعکس با مالک نظر قراردادن سیاست :2ماده

فنی خودروهای سنگین مبنی بـر  های استانی معاینه اد معاینه فنی سنگین به نمایندگیستها و خودرو شهرداری

ضـوابط و   كلیـه  بـا رعایـت   هریك از اشخاص حقیقی یا حقوقی، و وجود ظرفیت نحوه گسترش مراكز معاینه فنی

توانند نسبت به تأسیس و ایجـاد  می این دستورالعمل، 1و  2 وادو دارا بودن شرایط و مدارک مندرج در م مقررات

سنگین بـا ارایـه تقاضـای تأسـیس و     در مربوطه و  ستادهای معاینه فنیا به با ارائه تقاضسبك، مراكز معاینه فنی 

file:///J:/ضوابط%20جديد%20نحوه%20تاسيس%20مراكز%20معاينه%20فني%2021-10-94.pdf
file:///J:/ضوابط%20جديد%20نحوه%20تاسيس%20مراكز%20معاينه%20فني%2021-10-94.pdf
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طی روال جاری برابـر  برداری مركز معاینه فنی سنگین به نمایندگی استانی ستاد معاینه فنی سنگین، ضمن بهره

 نمایند.اقدام ها ها و آئین نامهدستورالعمل

 ،شهری هر اسـتان درونو سنگین  سبك ینه فنیمعاساله  5امع جهای كارگروه استانی در قالب برنامه تبصره: سیاست

بـه  ها جهت اجرا ها به ستادهای معاینه فنی شهرداریاین دستورالعمل با تأیید سازمان شهرداری 0 و 5 وادمبر اساس 

 .ابالغ خواهد شدها ستادهای معاینه فنی شهرداری

 :باشدمي به شرح ذیل مشخصات عمومي متقاضي  -2-1

 (.یقیحق متقاضی یبرا) مؤثر یفریك هنیشیسوءپ عدم

 گذشته سنوات در كشور یفن نهیمعا یستادها از تیفعال مجوز برلغو یمبن هیاخطار افتیدر عدم.

  یمتقاض یبرا) موسسه ای شركت دراساسنامه «مرتبط ییخودرو وخدمات فنی امورمعاینه» عنوان حیتصر 

.یفن نهیمعا ستاد دییباتأ( یحقوق

 :باشدمي به شرح ذیل ينه فنیز معاکمر ت دریافت مجوز فعاليتمدارک مورد نياز جه  -2-2

 (.3 پیوست در 2 شماره كاربرگ برابر) نیسنگ و سبك یخودروها یفن نهیمعا مركز احداث درخواست ارائه

 شركت اساسنامه ریتصو و متقاضی هویتی و سجلی مدارک ریتصو ارائه 

 (.متقاضی حقیقی انیآقا یبرا) یسرباز تیمعاف ای خدمت انیپا كارت ریتصو ارائه

 (.حقیقی یمتقاض) یفریك موثر نهیشیپ سوء عدم یگواهاصل  ارائه

 الکل و گردانروان مخدر، مواد به ادیاعت عدم معتبر یگواه اصل ارائه.

 تقاضا مورد محل در یفن نهیمعا مركز احداث یاقتصاد لیتحل و یهیتوج گزارش هیارا. 

 حفاظت كل اداره ،یشهرساز و راه كل اداره) مورد حسب ربطیذ یدستگاهها هیازكل مجوز و استعالم هیارا 

 (ناجا راهورپلیس  و شهرداری ،یكشاورز جهاد سازمان ست،یز طیمح

 اسناد مالکیت به انضمام كروكی ملك و مستندات مربوط به وضعیت تملك یا اجاره اصل و تصویر  ارائه

به منظور احداث مركز معاینه فنی، باید  ؛وی متقاضیاز سپنج ساله )برای مراكز سبك( ملك  حداقل

مشخصات ملکی به نام شخص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی بنام شركت یا اعضای هیأت مدیره شركت 

باشد.

  دنبرابر اصل گردبه طور رسمی  باید یاد شدهتمامی تصاویر مدارک. 

 باشد.ت مندرج در روزنامه رسمی میدر مورد اشخاص حقوقی ارایه مدارک فوق براساس اساسنامه شرك 

های معاینه فنی از زمان ابالغ این دستورالعمل، وضعیت تملك كلیه مراكز معاینه فنی سبك باید برای ستاد :2تبصره

حسب مکاتبه از سوی ستادهای  ،سبك احراز گردد و در این راستا ضروری است تا كلیه مراكز معاینه فنی مشمول

 ه ارائه مستندات و مدارک قانونی طلب شده اقدام نمایند. نسبت ب هاشهرداریمعاینه فنی 

های فردی متقاضی، توسط ستاد معاینه نامه به مراجع ذیصالح جهت احراز صالحیت: صدور معرفی3تبصره

 .گیردفنی)شهرداری برای خودروهای سبك و نمایندگی استانی برای خودروهای سنگین( صورت می

باید  ،مستقر در مراكز معاینه فنی و خطوط ایجاد شده جدیدو موتورسیکلت  سبك : كلیه خطوط معاینه فنی2تبصره

متصل باشند، همچنین خطوط معاینه فنی سنگین مستقر در مراكز معاینه فنی  برخط به سامانه سیمفابه صورت 

قابلیت اری بایست از طریق سامانه برخط معاینه فنی مستقر در سازمان راهدسنگین و خطوط ایجاد شده جدید می

  را داشته باشند.به سامانه سیمفا  اتصال

: مسؤلیت بروزرسانی، ارتقا و افزایش تجهیزات مربوط به معاینه فنی خودروها به عهده صاحب امتیاز احداث و 1تبصره

 بهره برداری مركز بوده و باید با نظارت ستاد معاینه فنی سبك / سنگین و كارگروه استانی عملیاتی گردد.
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اعطاء مجوز احداث و راهبری مراكـز معاینـه   نحوه بررسی مدارک و فرآیند  ،ت رویه مربوط به ارائه درخواستكلیا :3ماده

 باشد.می 2در پیوست  3و سنگین طبق جدول  2فنی سبك طبق جدول 

شهرداری یا نمایندگی استانی معاینه فنی سنگین و ستاد معاینه فنی مربوطه توسط مدارک اخذ و بررسی پس از  :4ماده

با توجه به گزارش توجیهی و تحلیل اقتصادی ارایه  ل به ستادهای معاینه فنی سبك یا سنگین، حسب مورد،ارسا

شده و متناسب با برآورد عرضه و تقاضا و سایر عوامل از قبیل كفایت یا عدم كفایت مراكـز معاینـه فنـی موجـود،     

شهرداری یا نمایندگی اسـتانی جهـت اعـالم    ستاد معاینه فنی به  ماهیكظرف حداكثر را نتیجه ستاد معاینه فنی 

 . (3در پیوست 2شماره  كاربرگ)تکمیل به متقاضی اعالم خواهد نمود. 

ای كـه از سـوی   موظفند صدور مجوز و موافقت اولیـه خـود را بـر پایـه برنامـه      هاشهرداریستادهای معاینه فنی  :5ماده

عاینه فنی )تعداد خطوط و مکـان احـداث( بـه    سازی مراكز مهای افزایش و فعالمبنی بر سیاستكارگروه استانی 

ها سازمان شهرداریبه  گردد، به انجام رسانده و مراتب را جهت اقدام برای اتصال به سیمفاابالغ می ساله5صورت 

 اعالم نمایند.  

، بر اسـاس زمـان   سبك یك خط مکانیزه معاینه فنی خودروحداكثر ظرفیت اسمی سالیانه شناسایی شده برای ی :6ماده

 شود.ده در سیمفا برای فاصله زمانی پذیرش تا صدور گواهی برای انواع خودرو محاسبه میثبت ش

تا یکسال پس از ابالغ این دستورالعمل، كه زمان الزم برای محاسبه ظرفیـت بـر اسـاس معاینـه فنـی كامـل       : 2تبصره

ودرو را به صورت هـم زمـان دارا   كه توانایی ارائه خدمات به دو خسبك خودرو فراهم گردد، ظرفیت مراكز معاینه فنی 

(دستگاه و برای خطوطی كه توانایی آزمون یـك خـودرو را در   25333شیفت كاری، برابر) هر( در 3نوع )خطوط باشد 

باشـد. ظرفیـت   ( دسـتگاه مـی  2333برابر )در سال شیفت كاری،  هردر یا خطوط قابل حمل، ( 2)نوع باشدلحظه دارا 

 هایباشد )جدول( دستگاه می30333شیفت كاری، در سال ) در هرزمون موتورسیکلت برآورد شده برای هر ایستگاه آ

 5و1مركز و ارزیابی انجام شده تا سـه شـیفت )بـا توجـه بـه جـداول       ردهتعداد شیفت كاری براساس  (.2پیوست  2و3

ظـارت و ارزیـابی   ، برای ن2پیوست  2زمانبندی مندرج در جدول در مدت یکسال مزبور، ( قابل افزایش است. 3پیوست

محدودیت زمانی بـرای انجـام    و صدور مجوز ایجاد و ظرفیت سنجی مراكز بوده و هاشهرداریساالنه ستاد معاینه فنی 

 گردد.مانه سیمفا بر اساس آن اعمال نمیها در ساآزمون

( قابـل  2اول پیوسـت  مركز و ارزیابی انجام شده تا سه شیفت )با توجه به جد ردهكاری بر اساس : تعداد شیفت3تبصره

 افزایش است.

باشند و احـداث دو نـوع   اندازی خط معاینه فنی سنگین میمتقاضیان مراكز معاینه فنی سنگین صرفاً مجاز به راه :7ماده

 باشد.خط سبك و سنگین به صورت تفکیك نشده در یك محوطه غیر مجاز می

 فعاليت ، تمدید،  تعليق و ابطال موافقت اوليه و مجوزصدوربخش سوم: نحوه  -3

 نحوه صدور مجوز فعاليت  -3-1

انـدازی  اضی جهـت آغـاز عملیـات احـداث و راه    به متق هاشهرداریصدور موافقت اولیه از سوی ستاد معاینه فنی  :8ماده

هـای سـاختمانی مربـوط بـه ابعـاد زمـین، تأسیسـات و        مركز معاینه فنی خودروهای سبك، پس از بررسی نقشه

رهای ورودی و خروجـی و چیـدمان   گـذ  ضاهای اختصـاص یافتـه بـه راه   ن و فتجهیزات، ابنیه، سازه، جانمایی سال

خطوط معاینه فنی كه از سوی متقاضی ارائه شده و ضوابط احداث مركـز، شـرایط زیسـت محیطـی و ترافیکـی و      

 (.3سبك در پیوست 3معماری مصوب رعایت شده، صورت خواهد پذیرفت)طبق كاربرگ شماره 
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موضـوع ایـن مـاده بـرای نوبـت اول بـا        ه احداث یا توسعه مراكز معاینه فنی سبك: مهلت اعتبار موافقت اولی2تبصره 

دوره زمانی مشابه دیگر و صرفاً با استناد بر قبـول  یك بوده كه برای  سه ماهبه مدت  سبكتشخیص ستاد معاینه فنی 

 شرایط ویژه برای یك نوبت قابل تمدید خواهد بود.

یچ وجه در حکم مجوز فعالیت در امر معاینه فنی نبوده و در صورت عدم اخـذ  : موافقت اولیه پیش گفته به ه3تبصره 

 اعتبار خواهد بود. موافقت اولیه احداث یا توسعه صادره باطل و بیمجوز فعالیت توسط متقاضی ظرف مهلت مقرر، 

بـا توجـه بـه    ك سـب  ی جدیدفن نهیمركزمعایابی و تایید مکان استقرار و مکانسبك فنی  پراكندگی مراكز معاینه :9ماده

موظـف   كـارگروه اسـتانی   بر عهده ستاد معاینه فنی خواهد بود. 2سیاست آمایش كارگروه استانی و توجه به ماده

پلـیس  -اداره كـل حفاظـت محـیط زیسـت    -هـا سـازمان شـهرداری  هـای مرتبط) است ضمن هماهنگی با دستگاه

 نسـبت الغ این دستورالعمل پس از اب سه ماه حداكثر(ایجاده ونقلحملكل راهداری و اداره -راهنمایی و رانندگی

ایجـاد و گسـترش مراكـز معاینـه فنـی سـبك در سـطح اسـتان بـه كلیـه            پنج سالهبه تهیه و ابالغ برنامه جامع 

 ها اقدام نماید.شهرداری

ای هسـتاد  ،توسط كارگروه اسـتانی  سبك ینه فنیندگی مراكز معاكزمان تدوین و ابالغ سیاست آمایش و پراتبصره: تا 

نسـبت بـه انطبـاق سـنجی      هـا كارگروه اسـتانی و سـازمان شـهرداری   ها می توانند با هماهنگی معاینه فنی شهرداری

 تقاضاهای ارائه شده و صدور موافقت اولیه اقدام نمایند.

تقاضای كتبی خویش را به نمایندگی استانی ستاد معاینـه   بایدكلیه متقاضیان تأسیس مركز معاینه فنی سنگین  :11ماده

و  دسـتورالعمل های مذكور در این سنگین ارایه نمایند. پس از ارایه تقاضای كتبی و احراز شرایط و صالحیتفنی 

های ترافیکی و كـاربری اراضـی( و اخـذ تأییدیـه     ارایه اسناد رسمی مالکیت زمین واجد شرایط )تأییدیه صالحیت

توسط نمایندگی  یك سالهبا مدت اعتبار  جهت تأسیس مركز معاینه فنی اولیهستاد معاینه فنی سنگین، موافقت 

 استانی ستاد معاینه فنی سنگین بنام متقاضی صادر خواهد شد.

: مهلت اعتبار موافقت اولیه موضوع این ماده به شرط آن كه درخواست تمدید قبـل از پایـان اعتبـار موافقـت     2تبصره 

 سـه مـاه  به مدت سنگین ستاد معاینه فنی ستانی نمایندگی ااولیه انجام گرفته باشد، فقط برای یك نوبت با تشخیص 

 قابل تمدید خواهد بود.

: در صورت عدم تکمیل و بهره برداری مركز قبل از انقضای تمدید نوبت اول، تمدیـد مجـدد موافقـت اولیـه     3تبصره  

 .  پذیردبسته به میزان پیشرفت كار و دالیل توجیهی تأخیرات با نظر ستاد معاینه فنی سنگین انجام می

مجوز فعالیت در امر معاینه فنی نبـوده و در صـورت عـدم تمدیـد یـا اخـذ مجـوز         ،های مذكور: موافقت اولیه2تبصره 

 اعتبار خواهد بود. موافقت اولیه صادره باطل و فاقد هرگونه فعالیت توسط متقاضی ظرف مهلت مقرر، 

توسـط نماینـدگی    متقاضـی مکان پیشـنهادی   نامه به مراجع ذیصالح جهت احراز صالحیتهای: صدور معرفی1تبصره 

 .گیرداستانی ستاد معاینه فنی سنگین صورت می

 نیسـنگ  یخودروهـا  ژهیـ و)هایشهردار توسط نیسنگ یفن نهیمعا مركز تیفعال و احداث جهت اولیه مجوز صدور :11ماده

تاد سـ  افقـت مو اخـذ  صـورت  در هـا یشهردار موجود نیسنگ یفن نهیمعا مراكز تیفعال تداوم زین و( یشهر درون

 خواهـد  صـورت  یشـهر  درون نیسـنگ  هیـ نقللیوسـا  یفنـ  نـه یمعا خـدمات  ارائه منظور به ومعاینه فنی سنگین 

 ارایه خـدمات بـه ناوگـان سـنگین بـرون      حق مجوز از ستاد معاینه فنی سنگیناخذ بدون  مذكورمراكز  .رفتیپذ

 مركـز  مجوز كننده صادر یشهردار یفن نهیامع ستاد با مراكز نیا عملکرد بر نظارت تیمسؤولشهری را نداشته و 

 .باشدیم

بوده و در صورت عدم ارتکـاب   یك ساله: موافقت صادره از سوی ستاد معاینه فنی سنگین دارای مهلت اعتبار 2تبصره 

 یـك سـال  تخلف از سوی مركز معاینه فنی مبنی بر انجام معاینه فنی ناوگان سنگین برون شهری این موافقـت بـرای   



 
 و صدور برگ معاينه فني خودرومعاينه نحوه انجام امه اجرايي نآئين 3دستورالعمل ماده 

 

 
 

23 

هـا بـا نماینـدگی    دید خواهد شد. در مدت موافقت مذكور نظارت عالیه بر مراكز معاینه فنی سنگین شهرداریدیگر تم

 ستاد معاینه فنی سنگین در استان مربوطه خواهد بود.

ها در صورت احراز شرایط این دستورالعمل و اخذ مجوز از ستاد معاینـه  : مراكز معاینه فنی سنگین شهرداری3تبصره 

 باشند.نقلیه سنگین )اعم از درون شهری و برون شهری( مین، مجاز به انجام معاینه فنی انواع وسایلفنی سنگی

: متقاضیان بهره برداری از هردو نوع خط سبك و سنگین حق استفاده مشترک از تجهیزات و نیـروی انسـانی   2تبصره

 .فنی در یك فضای عملیاتی  مشترک را ندارند

سات، تجهیزات و ادوات آزمون خودرو و كلیه فضاهای عملیاتی مورد نیاز مركـز معاینـه   پس از تکمیل ابنیه، تأسی :12ماده

لیت )بهره فنی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مندرج در این دستورالعمل، با تأییدیه ستاد معاینه فنی، مجوز فعا

از آن برای تمدید بـا توجـه بـه    بعد  ساله برای سنگین(و یك برای سبك سه سالهبرداری( برای متقاضیان )اعتبار 

بندی مراكز توسط ستاد معاینه فنی )شهرداری برای خودروهای سبك و نمایندگی استانی بـرای خودروهـای    رده

 سنگین( بنام متقاضی صادر خواهد شد.

 : هرگونه فعالیت در امر معاینه فنی قبل از اخذ مجوز فعالیت معتبر ممنوع است. 2تبصره

هـای الزم و  تمطلوبی تت آزمون وسیله نقلیه مورد استفاده در خطوط معاینه فنی باید از نظر كیفی: كلیه ادوا3تبصره 

پشتیبانی كننـده    یا شركت از طریق شركت فروشنده و باشد مورد تایید ستاد معاینه فنیو را دارا بوده  شناسایی شده

 قابلیت اتصال به سامانه سیمفا را دارا باشند.

جهیزات كه به هر طریق از داخل یا خارج كشور تامین شـده و مـورد اسـتفاده مراكـز معاینـه فنـی       : هر نوع ت2تبصره 

تـامین قطعـات یـدكی، ارائـه     نماینده مزبور بایـد   خدمات پس از فروش در ایران باشد. دارای نماینده فعال است، باید

نماینـدگی   نمایـد. ز فـروش را تضـمین   خدمات تعمیر، نگهداری و كالیبراسیون، خدمات گارانتی و ارائه خدمات پـس ا 

تضـمین  ر توانند حسب مورد تاییدیه و اسناد معتبر را كه نشانگمی سنگین و كارگروه استانی استانی ستاد معاینه فنی

 .معاینه فنی مطالبه نمایند باشند را از مركزمییاد شده  اتتعهد

ه دوم كه به هر نحو از داخل یا خـارج كشـور تـامین شـد     دست ات: در صورت استفاده مركز از هرگونه تجهیز1تبصره 

با درخواست از شركت ارائه كننده خدمات پس از فروش مربوطـه در ایـران نسـبت بـه      یدباشد، مدیر یا مالك مركز با

مربوطه اقدام كرده و مجوز مركز منوط به تاییدیه صحت عملکـرد تجهیـزات نصـب شـده      اتنصب و راه اندازی تجهیز

 ركت مربوطه می باشد.توسط ش

ها را جهت انجـام آزمـون جدیـد ابالغـی از سـوی مراجـع       موسس مركز مکلف است هرگونه به روزرسانی دستگاه :13ماده

ذیصالح ، براساس اعالم ستاد معاینه فنی در اسرع وقت انجام دهد. بدیهی است عـدم انجـام ایـن امـر منجـر بـه       

 د.گردمی اقدام 2-2بخش مواد ذیلرسیدگی به تخلف وفق 

و تأیید سـتاد معاینـه فنـی سنگین/سـبك، مجـوز فعالیـت       جهت بهره برداری مركز  و آماده سازیپس از تکمیل  :14ماده

شـهرداری مربوطـه   /سـتاد معاینـه فنـی    ( از سوی نمایندگی استانی 3در پیوست  2شماره مركز )مطابق كاربرگ 

 صادر خواهد شد.

 مجوز فعاليت تمدید،  ابطال و تعليقنحوه   -3-2

 قیـ طر از آن دیـ تمد بـه  نسـبت  خـود  تیفعال مجوز اعتبار مهلت اتمام از قبل باید یفن نهیمعا مركز مجوز دارنده :15ماده

 .دینما اقدام( نیسنگ برای یاستان یندگینما و سبك برای شهرداری) یفن نهیمعا ستاد

 باشد.تمدید مجوز فعالیت منوط به بررسی و احراز كلیه شرایط مذكور در این دستورالعمل میتبصره: 

معاینـه فنـی حـق ادامـه فعالیـت و صـدور       مركز و  ،باطلصادره قبلی ر صورت عدم تمدید مجوز فعالیت، مجوز د :16ماده

 گواهی معاینه فنی را نخواهد داشت.
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اندازی مجدد مركز منوط به ارایه درخواست جدید از سوی متقاضـی  در صورت ابطال مجوز فعالیت یك مركز، راه :17ماده

 باشد.دور مجوز میشرایط صضوابط و و نیز احراز آخرین 

تشخیص ستاد معاینه فنی مجـوز فعالیـت مركـز     یط مندرج در این دستورالعمل بهبا از دست دادن الزامات و شرا :18ماده

 گردد.این دستورالعمل تعلیق می 21مادهوفق 

دت كلیه متقاضیان مراكز معاینه فنی مکلف به ارایه تعهد رسمی مبنی بر ارایه خدمات استاندارد معاینه فنی به م :19ماده

در  به ستاد معاینه فنـی هسـتند.   ،طبق مفاد این دستورالعملمركز، رده و مبتنی بر ارزیابی و اعتبار مجوز فعالیت 

ف از ادامه فعالیت باشـند بایـد   اصورتی كه مراكز به هر دلیل زودتر از اتمام دوره اعتبار مجوز فعالیت مایل به انصر

 .كارگروه استانی اعالم نمایندقبل از آن به ستاد معاینه فنی و  ماه2حداقل 

: در مواردی كه تغییر كاربری زمین جهت فعالیت مركز معاینه فنی بر اساس موافقت اولیه ستاد معاینـه فنـی   2تبصره 

مبنی بـر ایـن   شهرداری ستاد معاینه فنی و نمایندگی استانی به حسب مورد، صورت پذیرد، متقاضی باید تعهد رسمی 

از تاریخ شروع بهره برداری تحت عنوان مركز معاینه فنی فعالیت مسـتمر نمایـد،    سال 5ل كه مركز احداث شده حداق

 را ارایه نماید.

مجوز فعالیت، متقاضی جدید به شرط احراز شـرایط منـدرج در ایـن دسـتورالعمل و     امتیاز : در صورت انتقال 3تبصره 

 جام معاینه فنی مبادرت نماید.  اخذ مجوز جدید فعالیت، مجاز است در مركز مورد نظر به ادامه ان

: در صورت فوت دارنده مجوز)شخص حقیقی(، نماینده وراث حداكثر یك سـال مهلـت خواهـد داشـت تـا در      2تبصره 

و اخذ مجوز، در مركز مورد نظر به ادامه انجـام معاینـه فنـی مبـادرت     دستورالعمل صورت احراز شرایط مندرج در این 

 د.گردادره باطل شده محسوب مینماید؛ در غیر این صورت مجوز ص

ـ ارز و یبنـد هدر اسـاس  بر ساله 5حداكثر تا کسالهی یها دوره بصورت فنی معاینه مركز تیفعال پروانه دیتمد :21ماده  یابی

 . شد خواهد انجام

قبل از اتمام اعتبـار مجـوز فعالیـت خـود، در صـورت نداشـتن        سه ماهباید حداقل مؤسس مركز معاینه فنی : 2تبصره 

 ت به تمدید مجوز از طریق ستاد معاینه فنی اقدام نماید.تخلف نسب

تعریف و اجرای هرگونه فعالیت جانبی یا ارایه خدمات تعمیرگاهی سریع مـرتبط بـا معاینـه فنـی در مراكـز      : 3تبصره 

 صورت پذیرد. الزممعاینه  فنی باید با موافقت ستاد معاینه فنی و اخذ مجوز 

 23مـاده  لحـاقی   5در تامین عرصه، اعیان و تجهیز مركز با استناد بـه بنـد   در صورت عدم مشاركت ها شهرداری :21ماده

سایر مقررات مربوط به معاینه فنی خودرو و وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و قانون 

 د بود.نابت حق السهم و یا هر عنوان دیگری نخواهگونه وجهی بط، مجاز به اخذ هیچنحوه تشکیل مراكز مربو

سـب مـورد بـا اعـالم     توانـد ح های سخت افزاری و نرم افزاری الزم گواهی معاینه فنـی مـی  در صورت ایجاد بستر :22ماده

، از صورت فیزیکی خارج شده و در قالـب الکترونیکـی/   سازمان راهداری)ستاد معاینه فنی(یا  هاسازمان شهرداری

 هوشمند از طریق سامانه سیمفا صادر گردد.

مناطق كـم  "صالح در سطح شهرهای كشور اجرای طرح ها و تصویب مراجع ذیپیشنهاد شهرداریچنانچه بنا بر  :23ماده

بندی سـطوح انتشـار    ردههای معاینه فنی كه استفاده از گواهی مدنظر قرارگیرد، "شهر )كاهش(انتشار آالیندگی 

باید باشـد  به نحوی ه استفادضروری است.  ،در آنان مشخص شده سبز(نظیر زرد و آالیندگی خودرو توسط رنگ )

 ،نمایـد ای كه خودرو در آن تردد مـی كه بنابر شرایط آلودگی هوا، در صورت عدم انطباق گواهی مربوطه با منطقه
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پلیس راهور ملزم به اعمال قانون و جریمه عدم ارائه گواهی معاینه فنی معتبر با رنگ مـورد تأییـد بـرای خـودرو     

 به دوربین های پالک خوان پیش نیاز اجرای طرح است.  "كاهشاطق من"تجهیز محدوده یا مرز  خواهد بود.

 هرگونـه  و تصـادف  ،یفنـ  نقـص  دچـار  یفنـ  نـه یمعا یگـواه  افـت یدر از پـس  كه ییخودروها یفن نهیمعا یگواه :24ماده

 .دریگ قرار فنی معاینه آزمون مورد مجددا نقص، رفع ضمن باید نقلیه وسیله و شودمی باطل ،شوند یدستکار

خودروها، در مواردی كه حادثه منجربه نقص فنی مؤثر خودرو گردیده و نیـاز   تصادفات درفرم دبای راهور سیپل: تبصره

رد را در سامانه سیمفا لحاظ افنی را ابطال و مو نهیمعا یگواهمجدد به صدور گواهی معاینه فنی معتبر را داشته باشد، 

 نماید.

باشـد از زمـان   شده در یك محوطه و مجاورت یکدیگر میمراكز موجودی كه دارای خط سبك و سنگین تفکیك ن :25ماده

مهلت خواهند داشت تا نسبت به جداسازی معاینه فنی سبك و سنگین و  سالسهابالغ این دستورالعمل به مدت 

ها بـه هـیچ   معاینه فنی سنگین آن صورت مجوزاحراز شرایط مندرج در این دستورالعمل اقدام نمایند، در غیر این

جایی بـه  بهكه مركزی جهت تفکیك معاینه فنی سنگین از سبك نیازمند جانخواهد شد. در صورتی نوان تمدیدع

ه پنج ساله مورد پذیرش عاینه فنی سنگین با سند رسمی اجارمکان دیگری باشد ارایه زمین جهت احداث مركز م

 باشد.می

 فني مراکز و خطوط معاینه بندیردهتأسيسات و تجهيزات و نحوه بخش چهارم:  -4

 مراکز و خطوط معاینه فني تأسيسات و تجهيزات  -4-1

تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز به ازای هر خط جهت راه اندازی مركز معاینـه فنـی سـبك و سـنگین بـه شـرح         :26ماده

 باشد.می 2در پیوست  0و5 ولاجد

ر و نگهـداری  گیـری و انجـام تعمیـ   كلیه تجهیزات مركز معاینه فنی نیاز به كالیبراسیون یا سنجش دقـت انـدازه    :27ماده

باید توسط شركت های دارای گواهینامه تأیید صـالحیت از سـازمان ملـی اسـتاندارد،     ای دارند. كالیبراسیون دوره

انجام گرفته و برابر اعتبار زمانی تعیین شده در ضوابط ابالغی یا استانداردهای مربوط به تجهیزات، گـواهی صـادر   

 شود.

بازدید بندی برنامه زمان دارای دبایآزمون  هایبا كنترل تجهیزات و دستگاه فرآیند تعمیرات و نگهداری در ارتباط :28ماده

 قطعات باشد. یا تعمیر تعویضو یشگیرانه پ

 الزم یهـا فضـا  احتسـاب  بـا  خطـه  دو سـبك  یفن نهیمعا مركز كی احداث جهت شده یمعرف نیزم متراژ حداقل :29ماده

 امـداد  ،یادار سـبز،  یفضـا  ،CNG وختسـ  مخـازن  و گازسـوز  تیك متعلقات یچشم كنترل خدمات ارائه جهت

های ایمنی و زیسـت محیطـی،   برای آزمون مترمربع 253 سالن مساحت. باشدمی مربع متر 2333 ره،یغ و یرسان

 قسـمت ، بـرای  CNG سـوخت  مخـازن  و گازسـوز  تیـ ك متعلقات یچشم كنترل خدمات ارائهمترمربع برای  75

 گـذر  راه در مركـز  یگـواه  صدور و رشیپذ یهابخش. باشد مربع متر 03 حداقل باید ،یگانیبا و تیریمد و یادار

 از آور الـزام  یهـا دسـتورالعمل  حسـب  است موظف مركز احداث یمتقاض. شود ینیب شیپ دیبا یخروج و یورود

 نـه یمعا مركـز  هیـ ابن یاجـرا  و یطراح در را یرسان امداد یفضا رینظ یجانب الزم یفضاها صالح یذ مراجع یسو

 (.2وستیپ در 7 جدول) دینما منظور یفن

 و نیزمـ  مسـاحت  بـه  درصـد  ستیب خط هر یازا به خط 3 از شیب بهدر مراكز سبك،  خطوط شیافزا یبرا: 2تبصره

 .گرددیم افزوده سالن
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 و یورود یمجـزا  درب دو یدارا بایـد  یفنـ  نـه یمعا زهیمکـان  مركـز  احـداث  جهـت  شده گرفته نظر در مکان: 3تبصره

، مراكز فاقد این شرط كه قبل از ابالغ این دستورالعمل ایجاد شده باشد كننده مراجعه یخودروها تردد جهت یخروج

 اند فرصت سه ماهه برای اصالح خواهند داشت.

 مسـقف  یفضـا  صـورت  بـه  )خودروهای سبك(گازسوز خودروهای زاتیتجهچشمی  آزمون به مربوط یفضا: 2 تبصره

 جـاد یا مجـزا  صـورت  بـه  یفنـ  نـه یمعا سـالن  دركنـار  و( ی مربوطهدر استاندارد مل مندرج ضوابط مطابق) باز دوطرف

 .شودیم
 

 سبک ز معاینه فنيکمرا و امتيازدهي بندی رده ،ها و معيارهای ارزیابيشاخص  -4-2

های معاینه فنـی و  نحوه ارزیابی سطح كمی و كیفی مراكز سبك و خطوط مکانیزه معاینه فنی سبك توسط ستاد :31ماده

صـورت   (2)منـدرج در پیوسـت  9و2های ارزیابی یاد شده در جـداول رگه در بهای عنوان گردیدبر اساس شاخص

هـای ارزیـابی   خواهد پذیرفت. مراكز مکانیزه معاینه فنی سبك به شرط احراز شرایط مطلوب قیـد شـده در بـرگ   

شـوند  های معاینه فنـی بـه مـورد اجـرا گذاشـته مـی      های سالیانه از سوی ستاد( كه در دوره2)مندرج در پیوست

و كسـب مطلوبیـت    هـا ردهنمایند. احـراز ایـن   را احراز می(2)مندرج در پیوست22و23جات یاد شده در جداولدر

 های معاینه فنی خواهد شد.از سوی ستاد باالتر موجب اعطای دریافت مزیت

 گیرد.ارزیابی صورت نمی تجهیزات مركز معاینه فنی، عدم كالیبره و سالم نبودن تبصره: درصورت

 مركـز  سـتاره  یا رده سبك یفن نهیمعا مراكز تیوضع یادوار یهایابیارز ندیفرآ در شده كسب ازاتیامت اساس بر :31ماده

 .شد خواهد اعالم و محاسبه2 وستیپ در 22جدول مطابق یفن نهیمعا ستاد توسط

شـناخته   ای در هر یك از مـوارد تجهیـزات و فرآینـدها مـردود    های دورهچنانچه مركز معاینه فنی در ارزیابی: 2تبصره

ت، عملکرد و انتقال نتـایج آزمـون بـه سـامانه سـیمفا و      آور مانند كالیبراسیون، صحت قرائهای الزامدر شاخص یا شود

مـدت معینـی    بنابر تشخیص ستاد معاینه فنی انجام فرآیندهای آزمون دارای نقص فنی و اشکال اثرگذار دانسته شود،

اقدام نماید  رفع نواقص شناسایی شده شود تا نسبت بهه فنی فرصت داده میاز زمان اعالم نتایج ارزیابی به مركز معاین

تـا زمـان    ،ها اقـدام ننمایـد  و مجدد مورد ارزیابی قرار گیرد. چنانچه مركز در فرصت تعیین شده نسبت به رفع كاستی

مفا برای مركز غیر فعال كد سیو مجوز فعالیت مركز به حالت تعلیق درآمده شود، رفع ایراد كه از سوی ستاد اعالم می

بـا مركـز برخـورد    ( 2پیوسـت  22)جدول تخلفات ر مهلت مقرر مطابق جدول ددر صورت عدم اقدام بهنگام  .می گردد

 خواهد شد.

یـك  هـای حـداكثر   های معاینه فنی باید بالفاصله پس از افتتاح و راه اندازی مركز و پس از آن در دوره: ستاد3تبصره 

اخـذ   ردهاقـدام نمـوده و    (2های منـدرج در پیوسـت  حسب كاربرگ)و ارزیابی مركز معاینه فنی  نسبت به بازدیدساله 

شـده و از طریـق   تعیـین   دهشده مركز را تعیین نمایند. جمع نمرات كل مکتسبه از جداول پیوست بایـد بـر اسـاس ر   

 مركز اقدام گردد.برای كیفی  ردهنسبت به تعیین  2پیوست  23جدول 

بایـد   فعالیت مركـز  ضمن درج در مجوز كیفی مركز توسط ستاد معاینه فنی سبك مراتب ردهتعیین : پس از 2تبصره 

 جهت درج در سوابق به كارگروه استانی منعکس گردد.

توانند حسب نیاز درخواست مربوط بـه كیفیـت سـنجی مراكـز خـود را بـه       ها میهای معاینه فنی شهر: ستاد1تبصره 

 ان جهت جلب همکاری ستاد معاینه فنی شهر مركز استان خود منعکس نمایند.های معاینه فنی استكارگروه
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 و معيارهای ارزیابي مراکز معاینه فني سنگين هاخصشا  -4-3

 گردد.  میانجام   2پیوست  23جدول  بندی مراكز معاینه فنی سنگین مطابق معیارهای ارزیابی مندرج دررده :32ماده

تـا   یـك از  2پیوسـت   23مركز به شرح جدول  ردهنه فنی سنگین حسب تبصره: مدت اعتبار مجوز فعالیت مركز معای

   باشد.می پنج سال

 بخش پنجم:  ضوابط به کارگيری و آموزش کاربران و کارشناسان مراکز معاینه فني -5

 فنـی  معاینه خطوط تعداد با متناسب را مركز نیاز مورد یانسان یروین است موظف فنی معاینه مركز مجوز دارنده :33ماده

   .نماید تأمین باشد، مراجعین نیاز پاسخگوی كه نحوی به مركز كاری ساعات و
های آموزشـی كـه بایـد    ها و دورهتعداد نیروی انسانی مورد نیاز مركز معاینه فنی، شرح تخصص و وظایف آن: 2تبصره

 ( خواهد بود.سبك 5سنگین و 1 )پیوستسپری نماید مطابق جزئیات مندرج در 

ن شـرایط مـدیر فنـی    ضی تأسیس مركز معاینه فنی سبك/ سنگین در صـورت دارا بـود  : شخص حقیقی متقا3تبصره 

 ، مدیریت فنی مركز معاینه فنی را نیز برعهده گیرد.تواند شخصاًمی

با توجه به تفاوت هایی كه ممکن است در نحوه عملکرد و استفاده تجهیـزات سـاخت شـركت هـای مختلـف      : 2تبصره

ین كننده فرا گرفتـه و گواهینامـه مربوطـه را    موزش های الزم را در شركت تامآ بایدز وجود داشته باشد، كاربران مراك

های معاینـه فنـی   ننـده و سـتاد  ارائه نمایند. جهت بهره وری بیشتر آموزشی با  هماهنگی بین شركت هـای تـامین ك  

 .شودبرگزارمی تواند های مشترک دوره

 نقليهبندی وسایلبخش ششم: طبقه -6
 .استنامه راهنمایی و رانندگی بر اساس آئینع وسیله نقلیه بندی انواطبقه  :34ماده

 نقليه مورد معاینه قرار گيرندهایي که باید در وسایلروش آزمون و قسمت :بخش هفتم -7

 سنگين نقليهدروسایل موردمعاینه یهاقسمتو آزمون روش  -7-1

 یفنـ  نـه یمعا  مراكـز  در یفنـ  یهاآزمون انجام و یظاهر وبیع صیتشخ ،یكارشناس یدهایبازد انجام یهاروش :35ماده

 یملـ  یاسـتانداردها  مالحظـه  بـا  گیرنـد،  قرار معاینه مورد نیسنگ نقلیهوسایل در باید كه هاییقسمت و نیسنگ

 .باشد یم دستورالعمل این 0 شماره وستیپ مطابق

 بک و موتورسيکلتس نقليهدروسایل موردمعاینه یهاقسمتو آزمون روش  -7-2

 یفنـ  نـه یمعا  مراكـز  در یفنـ  یهاآزمون انجام و یظاهر وبیع صیتشخ ،یاسكارشن یدهایبازد انجام یهاروش :36ماده

 مطـابق  یملـ  یاستانداردها مالحظه با گیرند، قرار معاینه مورد سبك نقلیهوسایل در باید كه هاییقسمت و سبك

 .باشد یم دستورالعمل این 7 شماره وستیپ

 سبک یگازسوزخودروها سامانه چشمي آزمون بازرسي و روش  -7-3

 این دستورالعمل قابل اجرا می باشد. 2ن آزمون بر اساس فرآیند ذكر شده در پیوست شماره ای :37ماده

 گازسوز شهری هایاتوبوس برروی شده نصب 3 و 2 نوع CNGمخازن وتعميرات ای،نگهداریدوره بازرسي  -7-4

هـر  ر در مسـاف  ونقلحمل پیش نیاز امکان ارائه خدماتهای شهری اتوبوس CNGمسئولیت انجام آزمون مخازن :38ماده

.)طبق پیوسـت  سازمان ملی اسـتاندارد عملیـاتی خواهـد شـد    از صالحیت  دارایهای از طریق شركت وشهر بوده 

 ین دستورالعمل(ا 2شماره 
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 خودرو عیسر يرگاهيتعم و سیسرو مراکز جادیا  -7-5

 ورت دارا بـودن در ص اندشده مردود نهیمعاآزمون  در كه ییخودروها بیع رفع جهتتوانند  مراكز معاینه فنی می :39ماده

نسـبت بـه    مجوز مکتوب با مدت معین از ستاد معاینه فنی،الزم و رده امتیاز و و كسب  یتخصص و یمکان طیشرا

 اقدام نمایند. هاخودرو بیع رفع و فوری كردن بخش تعمیرگاهیریدا

 و تشخيص تخلفات مراکز معاینه فني نحوه نظارت: هشتمبخش  -8

 سنگين معاینه فنينحوه نظارت و تشخيص تخلفات مراکز   -8-1

 اسـتان  سـنگین  فنـی  معاینه مراكز فعالیت بر نظارت و كنترل وظیفه سنگین فنی معاینه ستاد یاستان یندگینما :41ماده

 و پـایش  بـه  نسـبت  نظارتی هایتیم اعزام و سیمفا سامانه نظیر گوناگون هایروش از و داشته عهده بر را مربوطه

 .نمایدمی داماق سنگین فنی معاینه مراكز عملکرد بر نظارت

 از توانـد مـی  سـنگین  فنی معاینه مراكز بر نظارت و بازدید جهت سنگین فنی معاینه ستاد استانی نمایندگی :2 تبصره

 و زیسـت  محـیط  حفاظت كل اداره راه، پلیس یا رانندگی و راهنمایی پلیس نظیر استانی هایدستگاه سایر نمایندگان

ـ بازد گـزارش  و آورد عمـل  بـه  دعـوت  یفن نهیمعا یاستان كارگروه مصوب بیترك برابر ،استاندارد كل اداره  بـه  را دهای

 .دینما ارائه یاستان كارگروه

 پوشش تحت سنگین فنی معاینه مراكز بر استان در سنگین فنی معاینه ستاد نمایندگی نظارت نحوه كنترل :3 تبصره

 .پذیرفت خواهد انجام فنی معاینه استانی كارگروه طریق از

 نیسـنگ  یفنـ  نـه یمعا سـتاد  بـا  یاسـتان  یهایندگینما و سنگین یفن نهیمعا مراكز عملکرد بر هیعال نظارت :2 تبصره

 .باشدیم

 سبکنحوه نظارت و تشخيص تخلفات مراکز معاینه فني     -8-2

س یپلـ  ی عضـو، شـامل  هـا نـدگان دسـتگاه  یدعوت از نما عالوه بر تواند راساً و یا حسب موردمعاینه فنی میستاد  :41ماده

سـازمان راهـداری، نماینـده مراكـز      ،استاندارد یسازمان مل ،ستیط زیسازمان حفاظت مح و یو رانندگ ییاراهنم

هـای بازدیـدهای ادواری   گـزارش  اقـدام نمایـد.  نیز ی نه فنیز معاكد و نظارت بر مرایجهت بازدمعاینه فنی استان 

ـ از طر هـا ده و خالصـه گـزارش  یـ ردس گکارگروه استانی منعكتوسط ستاد معاینه فنی به  بایدصورت پذیرفته  ق ی

 ها ارسال گردد.یشهردار به سازمان یبصورت فصل یارگروه استانك

 سنگينسبک و مراکز معاینه فني  نحوه تشخيص و رسيدگي به تخلفات  -8-3

 .  باشدمی 2 پیوست21شرح جدولموارد تخلفات احتمالی در مراكز معاینه فنی سنگین به   :42ماده

 صـورت  در كلـی  طور به و سنگین فنی معاینه مركز در قبل، ماده در مذكور فاتتخل از یك هر مشاهده صورت در :43ماده

 توسـط  تخلـف  بـه  رسـیدگی  و پرونـده  تشـکیل  از پس دستورالعمل، این در مذكور شرایط از یك هر رعایت عدم

 مراتـب  فنـی،  معاینـه  مركـز  سـوی  از تخلف ارتکاب احراز صورت در سنگین، فنی معاینه ستاد استانی نمایندگی

 قیـ تعل بـه  تخلفـات  تکرار و تعداد نوع، حسب متخلف و ارسال سنگین فنی معاینه ستاد به نهایی رسیدگی هتج

 . شد خواهد محکوم فعالیت مجوز دائم لغو یا موقت

: حسب تصمیمات ستاد معاینه فنی سنگین رسیدگی به بخشی از تخلفات مراكز معاینـه فنـی سـنگین قابـل     2تبصره 

 باشد.ی استانی ستاد معاینه فنی سنگین میهاتفویض به نمایندگی

: در صورت احراز تخلف صدور گواهی معاینه فنی خالف واقع، نمایندگی استانی ستاد معاینه فنی سـنگین بـا   3تبصره 

مشاهده اولین تخلف عالوه بر برخوردهای الزم وفق این ماده، مکلف است متخلف را با فوریت به مراجع قضایی معرفی 

   نماید.
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 مجـدد  یبـردار بهـره  ،دسـتورالعمل  این در مندرج تخلفات ارتکاب از ناشی فعالیت مجوز دائم لغو صورت در: 2 تبصره

 نیـز  و( یك درجه غیر بستگان حقیقی اشخاص مورد در) جدید متقاضی سوی از جدید درخواست ارایه به منوط مركز

 در توانـد نمی متخلف فنی معاینه مركز مجوز دارنده نهمچنی. باشدمی مجوز صدور ضوابط و شرایط كلیه مجدد احراز

 .  نماید اخذ جدید مجوز یا و گیرد عهده به را مدیریت تصدی دیگری فنی معاینه مركز

 نظـر،  مورد سنگین فنی معاینه مركز با مقتضی برخورد ضمن نوبت سه تا فنی ریمد تخلفات تکرار صورت در: 1 تبصره

 .داشت نخواهد را سنگین فنی معاینه مراكز از یك هیچ در فعالیت حق مذكور فنی ریمد

 بـه  ایـ  و سـبك  یفنـ  نـه یمعا مركز در( 2شماره وستیپ 22) جدول در مذكور تخلفات از یکی مشاهده صورت در :44ماده

 تخلف به یدگیرس دستورالعمل، نیا در مذكور طیشرا از كی هر دادن دست از ای تیرعا عدم صورت در یكل طور

 بـا  مطـابق  متخلـف  بـا  ،یفن نهیمعا مركز تخلف احراز صورت در و شودیم انجام مربوطه یفن نهیمعا ستاد توسط

 .شد خواهد برخورد مذكور جدول

: در صورت احراز جعل گواهی معاینه فنی و یا صدور گواهی معاینه فنی غیر معتبر توسط مركز، ستاد معاینـه  2تبصره 

(، متخلف 2پیوست شماره 22بر برخوردهای الزم وفق جدول ) فنی مربوطه با مشاهده اولین تخلف موظف است عالوه

 را با قید فوریت به مراجع قضایی معرفی نموده و مراتب را جهت درج در سوابق به كارگروه استانی منعکس نماید.

 : در صورت لغو دائم مجوز فعالیت ناشی از ارتکاب تخلفات مندرج در این دسـتورالعمل، بهـره بـرداری مجـدد    3تبصره 

مركز منوط به ارایه درخواست جدید از سوی یك متقاضی جدید )در مورد اشخاص حقیقی بستگان غیر درجه یـك( و  

توانـد  باشد. همچنین دارنده مجوز مركز معاینه فنی متخلف نمینیز احراز مجدد كلیه شرایط و ضوابط صدور مجوز می

 یا مجوز جدید اخذ نماید.   در مركز معاینه فنی دیگری تصدی مدیریت را به عهده گیرد و

تخلفـات پیوسـت    22)طبق جـدول  : در صورت تکرار تخلفات مدیر فنی تا سه نوبت ضـمن برخـورد مقتضـی   2تبصره 

مورد نظر، مدیر فنی مذكور حق فعالیت در هیچ یك از مراكز معاینه فنی سبك و نه فنی سبك با مركز معای (2شماره 

 سنگین را نخواهد داشت.

( تخلف مركز برای نوبت اول صـرفاً از نـوع تـوبیخ و درج در    2پیوست شماره  22رتی كه طبق جدول) : در صو1تبصره

پرونده بوده باشد و مركز خاطی از تاریخ درج در پرونده به مدت یکسال هیچگونه تخلفی مرتکب نگردد، توبیخ مندرج 

 گردد.اثر بوده و از سوابق ایشان حذف میقبلی بی

(، توسط سـتاد معاینـه فنـی    2پیوست  21و22 )جدول شماره تخلفات اینه فنی، طبق جدولبه تخلفات مراكز مع :45ماده

 رسیدگی خواهد شد.

در صورت ارتکاب یکی از تخلفات بر شمرده در جدول تخلفات، ستاد معاینه فنی موظف است با مركز معاینه فنی  :46ماده

ست نسبت بـه انعکـاس نـوع تخلـف     موظف اشهرداری حسب مورد برخورد نماید. در این راستا ستاد معاینه فنی 

 شناسایی شده در مركز و نحوه برخورد با آن به كارگروه استانی اقدام نماید.
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 : سایر مقرراتنهمبخش  -9
موافقت اولیه صادره جهت احداث مركز معاینه فنی سبك/ سـنگین تحـت هـیچ شـرایطی قابـل انتقـال بـه غیـر          :47ماده

 باشد.نمی

غیـر مکـانیزه مـورد     كـه بـه صـورت    ی سـنگین رد تجیهزات ایمنی خودروهاسالمت عملک بر یگذارصحه اساس  :48ماده

گیرند بر پایه اظهار نظر كارشناس فنی و آموزش دیده مركز استوار بوده و در زمان صدور تاییدیـه  بررسی قرار می

، در فنـی  گواهی معاینهصدور تأیید سالمت و باشد. چنانچه به هر دلیل بعد از این امر بر عهده وی می ،مسئولیت

طبـق  گـردد،  از سوی پلیس راهـور شناسـایی    عملکرد متعلقات تامین كننده ایمنی خودرو نقص و یا نواقص فنی

 شود.اقدام می 39ماده 

نقلیه سنگین خاص نظیر جرثقیل، ادوات فوق سنگین، ادوات راهسـازی، ادوات كشـاورزی، و ...   معاینه فنی وسایل :49ماده

 پذیرد.  كار صورت می ز طریق مراكز دارای مجوز خاص جهت انجام اینمحل ابه صورت معاینه فنی سیار در 

 آنهـا  بـه دستورالعمل  این در كه سنگین فنی معاینه مراكز فعالیت به مربوط اجرایی هایروال و موارد سایر تعیین :51ماده

 .باشدمی سنگین فنی معاینه ستاد عهده بر نشده اشاره

 آنهـا  بـه دسـتورالعمل   این در كه سبك فنی معاینه مراكز فعالیت به مربوط اجرایی هایروال و موارد سایر تعیین :51ماده

 .باشدها میسازمان شهرداری عهده بر نشده اشاره

های فصلی و یا حسب مورد و ضرورت با نظـر وزارت كشـور   ای در بازهنامه به صورت دورهنآیی 2: كارگروه ماده تبصره

 د نظر اقدام نماید.می تواند نسبت به تشکیل جلسه و طرح موضوعات مور

ها می توانند جهت ارائه خدمات معاینه فنی به خودروهای متعلـق بـه تشـکیالت    ستادهای معاینه فنی شهرداری :52ماده

و  ردهبـه مراكـز دارای    ،سازمانی خاص و یا مکان های جغرافیایی كه توجیه احداث مركز معاینـه فنـی را ندارنـد   

های سیار و تمام مکانیزه معاینـه فنـی   هایستگامراكز دارای  ر مجوز بهنسبت به صدوو باالتر(،  ستاره1الزم )امتیاز 

تمام ضوابط و الزامات برشمرده شده در این دستورالعمل بر مركز معاینه فنی سیار نیز استوار بوده و  اقدام نمایند.

امانه سیمفا و صدور كارت با قابلیت انجام كلیه آزمون ها به شکل مکانیزه قابلیت انتقال نتایج به س داین مراكز بای

 معاینه فنی از آن را دارا باشند.   

برای اشخاصی كه گواهی معاینه فنی اخذ نموده باشند باید امکان مشاهده نتایج و تـاریخ اعتبـار معاینـه فنـی در      :53ماده

قـی  درصورت عدم مشاهده نتایج و تاریخ اعتبار گواهی جعلی یـا فاقـد اعتبـار تل    .سامانه سیمفا وجود داشته باشد

 شده و در اسرع وقت باید گواهی معتبر از مراكز معاینه فنی اخذ شود.

 باشد.نامه اجرایی نحوه انجام معاینه میالینفك آیینباشد و جزء ماده می 57این دستورالعمل مشتمل بر  :54ماده
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 نه فنی )سبک(.(. مراحل بررسی مدارك و صدور مجوز فعالیت مرکز معای1جدول )

 .سنگین بررسی مدارك و صدور مجوز فعالیت مرکز معاینه فنی مراحل(. 2جدول )

 مرحله شرح مرحله

های جامع پنج ساله از سوی كارگروه تعداد و ظرفیت مراكز معاینه فنی در قالب برنامه ،های مرتبط با احداثتدوین و ابالغ برنامه

 استانی به ستادهای معاینه فنی
2 

 3 (3)پیوست شماره سبك 2كاربرگ شماره-معاینه فنی احداث مركز معاینه فنی از سوی متقاضیان به ستاد ارائه درخواست

 2 های دریافت شدهبازدید از محل و بررسی كیفی و انطباق درخواست

 1 مکاتبه ستاد معاینه فنی با كارگروه استانی جهت دریافت تصدیق انطباق درخواست با برنامه استانی گسترش مراكز معاینه فنی

 5 با برنامه( دریافت پاسخ از كارگروه استانی)تصدیق انطباق

 0 سبك 3كاربرگ شماره-از سوی ستاد معاینه فنی  صدور موافقت اولیه

 0-2 صالح برای متقاضی از سوی ستادهای معاینه فنیها و مراجع ذیهای الزم از شهرداریهای مربوط به استعالمصدور برگ

 0-3 ارایه تعهد رسمی 

 7 ساله خدمات معاینه فنی 2ی و ارائه تعهد محضری برای انجام اقدام از سوی متقاضی جهت احداث مركز معاینه فن

 2  كنترل حین عملیات احداث مركز معاینه فنی از سوی ستاد معاینه فنی

 9  اعالم مراتب اتمام مراحل احداث و تجهیز مركز معاینه فنی از سوی متقاضی

برداری از مركز از سوی ستاد معاینه فنی و اعطاء مجوز بهرهكز معاینه گذاری بر اتمام مراحل احداث و تجهیز مركنترل و صحه

 سبك 2كاربرگ شماره -سال 2فنی به مدت 
23 

 22 سوابقاز سوی متقاضی جدید به ستاد معاینه فنی جهت درج در 29برابر ماده  ارایه تعهد رسمی

 23 ها به ستاد معاینه فنیداریسیمفا از سوی سازمان شهر –صدور كد كاربری سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران 

 22 انعکاس مراتب فعال شدن مركز از سوی ستاد معاینه فنی به كارگروه استانی

 مرحله شرح مرحله

ستاد های جامع پنج ساله از سوی فنی در قالب برنامه های مرتبط با احداث تعداد و ظرفیت مراكز معاینهتدوین و ابالغ برنامه

 های استانیمعاینه فنی سنگین به نمایندگی
2 

 2كاربرگ شماره-سنگین معاینه فنی ستادنمایندگی استانی احداث مركز معاینه فنی از سوی متقاضیان به  ارائه درخواست

 سنگین
3 

های ساختمانی مربوط به ابعاد زمین، جانمایی، تأسیسات و تجهیزات كه هاخذ و بررسی مدارک متقاضی و بازدید و بررسی نقش

از سوی متقاضی ارائه شده و در آنها ضوابط احداث مركز و شرایط زیست محیطی و ترافیکی مورد نظر رعایت گردیده توسط 

 نمایندگی استانی

2 

جهت تأیید نهایی به ستاد یندگی استانی وارسال نماتوسط (3در پیوست 3شماره  كاربرگتکمیل )تأیید تکمیل بودن پرونده 

 معاینه فنی سنگین 
1 

با ابالغ ستاد معاینه فنی سنگین مبنی بر تأیید نهایی پرونده، از سوی نمایندگی استانی ستاد معاینه فنی سنگین جهت آغاز 

 بنام متقاضی صادر خواهد شد. اولیهعملیات احداث، موافقت 
5 

 0 پذیرد. اری بر فرآیند احداث و تجهیز مركز توسط نمایندگی استانی ستادمعاینه فنی سنگین صورت میبازدید ادواری وصحه گذ

( 3در پیوست  2مركز و تأیید ستاد معاینه فنی سنگین، مجوز فعالیت مركز )مطابق كاربرگ شماره  پس از تکمیل و بهره برداری

 خواهد شد. از سوی نمایندگی استانی ستاد معاینه فنی سنگین صادر
7 

 9 به كارگروه استانیسنگین ستاد معاینه فنی نمایندگی استانی انعکاس مراتب فعال شدن مركز از سوی 
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 ها در مراکز معاینه فنی سبک.بندی انجام آزمون(. محاسبه زمان3جدول )

 ایستگاه /تیپ1ردیف

شماره 

ایستگاه/مرکزتیپ

2

زمان تقریبی 

آزمون ها

10:00:30

20:01:00

30:00:10

4110:00:10

5110:00:50

6110:01:00

7110:02:00

8110:01:00

9110:01:00

100:00:10

11120:00:05

12120:00:30

13120:00:10

14120:00:05

15120:00:30

16120:00:10

17120:00:10

18120:00:00

190:00:10

20130:00:05

21130:02:00

22130:01:00

23130:02:00

24130:03:00

250:02:00

260:03:00

0:18:15

همپوشانی با بازدید ظاهری خودروکنترل آج و تست باد تایرها

هدایت خودرو بروی جک قیچی و یا چال سرویس

انجام آزمون لقی فرمان -کنترل اتصاالت جلو بندی

انجام آزمون لقی فرمان -کنترل بلبرینگ چرخهای جلو

محاسبه زمان بندی انجام آزمون ها در مراکز معاینه فني 

صدور برگ معاینه فنی خودرو

الزام در اندازگیری شدت نور

کنترل متعلقات زیر خودرو-کنترل مبدل کاتالیستی-بررسی 

عیوب ظاهری

ذخیره سازی نتایج-صدور برگ نتایج-تعیین وضعیت کنترل تجهیزات خودرو-بررسی عیوب ظاهری-کنترل بوق

قبولی/ردی

آزمون صوت در صورت ابالغ حدود مجاز از سوی سازمان محیط زیست

در صورت ابالغ از سوی سازمان محیط زیست

در صورت ابالغ از سوی سازمان محیط زیست

همزمان تست ترمز-در صورت ابالغ از سوی مراجع قانونی

در صورت ابالغ از سوی سازمان محیط زیست

الزام در صورت فعال شدن توسط سیمفا

قرائت توسط دوربین -ذخیره اطالعات آزمون ها-انتقال به 

ایستگاه سوم

انجام آزمون کنترل قدرت ترمزگیری چرخهای عقب

توضیحاتنوع آزمون ها-فرایندها

الزام در صورت فعال سازی در سیمفا

کنترل شدت نور چراغهای جلو و زاویه انحراف پرتوها

ذخیره اطالعات آزمون ها-انتقال به ایستگاه دوم

انجام آزمون هم راستایی چرخهای جلو

انجام آزمون کنترل سیستم تعلیق محور جلو

انجام آزمون کنترل قدرت ترمزگیری ترمز دستی

کنترل آج تایرها

انجام آزمون هم راستایی چرخهای عقب

انجام آزمون کنترل سیستم تعلیق محور عقب

جمع کل

انجام آزمون کنترل قدرت ترمزگیری چرخهای جلو

قرائت پالك توسط دوربین-فراخوان اطالعات از سامانه راهور

پذیرش-دریافت وجه-صدور رسید

هدایت به مدخل ورودی سالن مرکز

فراخوان اطالعات خودرو-از طریق سامانه

انجام آزمون سنجش آالیندگی-دور آرام

آزمون سنجش آالیندگی-دور باال-کنترل المبدا-کنترل مبدل 

کاتالیست

کنترل وجود عیوب اعالمی از  سیستم OBD خودرو
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 ط معاینه فنی(.سنجی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک نوع یک و دو )به ازاء هر خ(. ظرفیت4جدول )

زمانخودروردیف

10:18:15

20:18:15

30:09:00

48:00:00

515:00:00

63.3

76.6

826

953

1050

1199

ظرفیت پذیرش خودرو در هر خط 

ظرفیت پذیرش خودرو در هر خط 

ظرفیت پذیرش خودرو در هر خط 

ساعت كار فعالیت مركز در یك شیفت 

ساعت كار فعالیت مركز در دو شیفت 

ظرفیت پذیرش خودرو در هر خط 

ظرفیت پذیرش خودرو در هر خط 

حداكثر ظرفیت یك خط معاینه فنی مركز نوع دوم29700
ظرفیت پذیرش خودرو در هر خط مركز /دو شیفت- 

سالیانه

ظرفیت پذیرش خودرو در هر خط 

ظرفیت سنجی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک نوع یک و دو)بازاء هر خط معاینه فنی(

عنوان

زمان انجام معاینه فنی یك خودرو  در 

زمان انجام معاینه فنی یك خودرو  در 

زمان انجام معاینه فنی یك خودرو  در 

توضیحات

به سبب انجام هم زمانی ارائه خدمات به دو خودرو در لحظه واحد

 

 خط مرکز معاینه فنی سبک و موتورسیكلت 2(. فضاها و تأسیسات مورد نیاز برای احداث و راه اندازی تا 5جدول )

 توضیحات مقدار واحد موضوع ردیف

 خودروهای سبك یفن نهیمعا خط به مربوط زاتیتجه

 زمین مناسب 1
 متر

 مربع
 طخ3حداقل مساحت قابل استفاده برای تا  2333

2 
 سالن سوله

كف سوله از جنس بتن با قابلیت تحمل و 

 بارپذیری تردد

 متر

 مربع

حداقل 

برای253

 خط3

و در ازای هر   5×  25برای هر خط معاینه فنی حداقل 

متر به عرض سالن افزوده خواهد  1.5خط اضافه 

 متر می باشد. 3.5شد.فاصله بین هر دو خط 

 حداقل ارتفاع و عرض 1*1 متر ابعاد دربهای ورودی و خروجی سوله 3

4 
یك خط عبور خارج از سوله جهت عبور 

 آزمون ظاهری ازنقلیه مردودی وسایل
 2 متر

بینی حداقل عرض جهت جلوگیری از عبور از روی پیش

 خط معاینه فنی

5 
آالینده خروجی از  هایدستگاه سنجش گاز

 اگزوز

 دستگاه

* 
2 

و اكسید گازهای: منگیری برای هر خط جهت اندازه

دی اكسید  -اكسیژن  – نسوختههیدروكربن های -كربن

)بر اساس  – الندافاكتور  -اكسیدهای نیتروژن  –كربن 

حتی آخرین ابالغ سازمان حفاظت محیط زیست( 

ش سنج قرائت دمای روغن موتور و حسگرهمراه  االمکان

 دور موتور

 دیاگ 6
دستگاه

* 
2 

ان حفاظت از در صورت ابالغ دستورالعمل از سوی سازم

انجام فرایند عیب سنجی از  محیط زیست در الزام

 OBDعملکرد احتراق در موتور از طریق 

 2 دستگاه دستگاه آزمون ترمزها 7

(Roller Brake Tester)  با قابلیت آزمون ترمز

و در صورت عدم وجود  عقب، ترمز دستیمحورهای جلو، 

 وزین تتعلیق، سامانهآزمون  سامانهتوزین در  سامانه

 خودرو برای هر خط.محورهای 

 برای هر خطSide Slip Tester 2 دستگاه دستگاه آزمون لغزش جانبی چرخها 8

 2 دستگاه دستگاه آزمون لقی جلوبندی و فرمان 9

(Steering Play Detectors)  این تجهیزات می تواند

مراكز  3درخطكنار چال سرویس )یاروی جك قیچی 

 د.ومناسب نصب ش با ابعاد و طولقدیمی( 



 
 و صدور برگ معاينه فني خودرومعاينه نحوه انجام امه اجرايي نآئين 3دستورالعمل ماده 

 

 
 

33 

 2 دستگاه تعلیق سامانهكمك فنر و  آزموندستگاه  11

(Shock Absorber Tester)  با توانایی بررسی كیفی

 تعلیق و كمك فنر هر چرخ در هر محور سیستمعملکرد 

 تجهیزاتتوزین در  سامانه نبودو درصورت  )به تفکیك(

ترمز، توزین  محورهای خودرو برای هر  سیستمآزمون 

 خط

11 
 ندهیآال گاز وكدری ذرات سنجش دستگاه

 اگزوز از یخروج

دستگاه

* 
2 

حیط زیست و مدر صورت ابالغ از سوی سازمان حفاظت 

نیاز سنجی كارگروه استانی)به ازای هر مركز یك 

جهت انجام كدر سنجی دود خودروهای دیزلی  دستگاه(

 سبك

12 
 نیبرخط،دورب سامانه با مرتبط زاتیتجه

 مداربسته نیدورب شبکهو خوان پالک
_ _ 

 یازسو یاعالم مشخصات طبق اطالعات رهیذخ تیباقابل

 شهرداری ها سازمان

 برای تمام كاركنان مركز _ _ لباس متحدالشکل همراه اتیکت شناسایی 13

14 
دستگاه سنجش شدت و زوایای نور 

 چراغهای جلو
 2 دستگاه

قابلیت خروجی اطالعات بصورت دیجیتال و اتصال به 

قابلیت اندازگیری شدت نور چراغهای جلوو مه -سیمفا

-PITCH-ROLLشکن با توانایی قرائت زوایای 

YAW 

 دستگاه سنجش شدت صوت 15
دستگاه

* 
2 

در صورت -جهت قرائت شدت صوت خروجی موتور و بوق

ابالغ حدود مجاز و رویه انجام آزمون از سوی سازمان 

 قابل اتصال به سیمفا حفاظت از محیط زیست

 تخلیه دود( سامانهاگزوز فن) 16
دستگاه

* 
2 

در صورت الزام به انجام آزمون سنجش آالیندگی در دور 

 تند موتور و ابالغ ستاد معاینه فنی

 2 دستگاه (اتوماتیك )حتی االمکان تنظیم باد 17
تنظیم باد خودرو  كنترل و مركز ملزم بهبنا بر تشخیص 

ی مربوطه پیش مطاق استاندارد تعریف شده برای خودرو

 است. از انجام آزمون

 تجهیزات مربوط به خط معاینه فنی موتورسیکلت

 روشنایی-تخلیه دود مناسب سامانهمجهز به  1*1 متر فی جهت آزمون موتورسیکلتافضای ك 18

 2 دستگاه های االیندهدستگاه سنجش گاز 19
–دارای قابلیت اتصال به سیمفا و اندازگیری دور موتور 

 مبدل و واسط لوله اگزوز با پراپ دستگاه آزمون مجهز به

 Roller Brake Tester 2 دستگاه دستگاه سنجش قدرت ترمزگیری 21

21 

 
 دستگاه سنجش شدت صوت

دستگاه

* 
2 

در صورت ابالغ رویه آزمون و حدود مجاز از سوی 

 سازمان حفاظت از محیط زیست قابل اتصال به سیمفا

22 
 نیبرخط،دورب باسامانه مرتبط زاتیتجه

 مداربسته نیدورب وشبکه پالكخوان
_ _ 

 سازمان یازسو یاعالم ومشخصات رهیذخ تیباقابل

 در صورت اعالم ستاد معاینه فنی-شهرداری ها

 CNGتجهیزات مربوط به ایستگاه آزمون چشمی متعلقات و مخزن كیت گازسوز 

 مکان مربوط به انجام آزمون 24
متر 

 مربع
75 

د گردیده در این دستورالعمل و مطابق الزامات قی

 5032استاندارد ملی

25 
تجهیزات ویژه آزمون چشمی متعلقات كیت 

 CNGهای گاز سوز و مخازن 
  

مطابق الزامات قید گردیده در این دستورالعمل و 

 9130و9717استاندارد ملی

 آزمون کلیه فضاهای در نظر گرفته شده برای آزمون های ویژه خودروهای سبک،موتورسیكلت وCNG باید به

 صورت مجزا از یكدیگر طراحی و اجرا گردند.

  د.نابالغ از سوی مراجع باالدستی می باش هبا * منوط ب شدهادوات مشخص 
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 (.فضاها و تأسیسات مورد نیاز برای یک خط مرکز معاینه فنی سنگین6جدول )

 توضيحات مقدار واحد موضوع رديف

 حداقل مساحت 0555 مترمربع ناسبزمین م 5

 حداقل مساحت 05 مترمربع دفتر ثبت نام و صدور گواهی 2

 حداقل مساحت 05 مترمربع دفتر مدیریت و امور اداری 9

 حداقل مساحت 05 مترمربع دفتر کارکنان مرکز 4

1 

 سالن سوله

کف سوله از جنس بتن با قابلیت تحمل و 

 بارپذیری تردد ناوگان سنگین

 005 مربعمتر
و در ازای هر   8×  20برای هر خط معاینه فنی حداقل 

 متر به عرض سالن افزوده خواهد شد 8خط اضافه 

 متر ابعاد دربهای ورودی و خروجی سوله 6
 ارتفاع  0/0

 عرض 6
 حداقل

7 
احداث رمپهای ورود و خروج با روسازی آسفالته 

 یا بتنی
- - 

تأییدیه از اداره  برابر ضوابط طراحی هندسی راه با اخذ

 راه و شهرسازی

8 
جی ودارا بودن دو درب مجزای ورودی و خر

 جهت تردد خودروهای مراجعه کننده
- - - 

3 
فضای الزم برای استقرار صف انتظار قبل از 

 رمپ ورود به سالن
- - - 

 متر چاله سرویس 51

  00طول 

 5.0عرض 

 0/1عمق 

ی پلکان حداقل ابعاد، در آکس محور طولی سوله دارا

 در دو طرف برای هر خط

 نقلیهدر هر خط برای خروج وسایل - - رمپ خروج بعد از چاله سرویس 55

52 
نقلیه تأمین فضای الزم جهت پارکینگ وسایل

 پس از انجام معاینه فنی
- - - 

59 

 

تأمین تأسیسات و امکانات الزم جهت تهویه 

 مناسب هوای سوله
- - - 

 حداقل تعداد 0 چشمه یتأمین سرویس بهداشت 54

51 
نصب تابلوی نرخ مصوب در ورودی سوله و دفتر 

 ثبت نام
 متر 1×  0/1ابعاد  0 عدد

56 

مانه رسیدگی به شکایات و نصب تابلوی سا

 سازمان در ورودی دفتر ثبت نامهای پیشنهاد

 

  1 عدد
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 توضيحات مقدار واحد موضوع رديف

57 

ها جهت دستگاه آزمون سنجش آالینده

دری دود خروجی از اگزوز گیری میزان کاندازه

 نقلیه دیزلیوسایل

 1 دستگاه
 برای هر خط

(Opaci Meter) 

 (Speed Meter Tester) 1 دستگاه دستگاه آزمون کیلومتر شمار 58

 1 دستگاه دستگاه آزمون ترمزها 53

(Brake Tester)  با قابلیت آزمون ترمز محورهای

. جلو، عقب، ترمز دستی و توزین خودرو برای هر خط

باید مجهز به سامانه القای بار جهت انجام این دستگاه 

آزمون ترمزها در شرایط بارگیری باشد. حداقل ظرفیت 

تن باید باشد و  10گیری این دستگاه بارپذیری و اندازه

گیری در صورت داشتن خط آزمون دوم، ظرفیت اندازه

 تن باشد. 05آن باید حداقل 

21 
خط، دوربین پالک تجهیزات مرتبط با سامانه بر

 خوان و شبکه دوربین مدار بسته
_ _ 

با قابلیت ذخیره و مشخصات اعالمی از سوی سازمان 

 راهداری

 برای تمام کارکنان مرکز _ _ لباس متحدالشکل به همراه اتیکت شناسایی 25

22 
 دستگاه هم راستایی چرخها 

 )لغزش جانبی چرخهای جلو(
 Side Slip Tester 1 دستگاه

 1 دستگاه ستگاه سنجش شدت صوتد 29
در صورت ابالغ رویه تست و حدود مجاز از سوی 

 سازمان حفاظت از محیط زیست

24 
دستگاه سنجش شدت و زوایای نور چراغهای 

 جلو
 1 دستگاه

قابلیت خروجی اطالعات به صورت دیجیتال و 

اندازگیری شدت نور چراغهای جلو و مه شکن با 

 PITCH-ROLL-YAWتوانایی قرائت زوایای 

 Steering Play Detectors 1 دستگاه دستگاه تست لقی جلوبندی و فرمان 21
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 (. ابعاد ابنیه مراکز مكانیزه معاینه فنی خودروهای سبک بر اساس نوع ظرفیتی.7جدول )

عرض ایستگاه تستطول باند خروجیطول باند ورودیعرض ابنیهعرض هر خط

4.542010

طول ایستگاه تستعرض باند خروجیعرض باند ورودیطول ابنیهطول هر خط

1055

ارتفاع ایستگاه تستتعداد کریدور های خروجیتعداد کریدور های ورودیفاصله بین خطوط

0.511

مساحت کلمساحت کلمساحت کلمساحت کلمساحت کل

1506010050

عرض ایستگاه تستطول باند خروجیطول باند ورودیعرض ابنیهعرض هر خط

4.532*202*10

طول ایستگاه تستعرض باند خروجیعرض باند ورودیطول ابنیهطول هر خط

1555

ارتفاع ایستگاه تستتعداد کریدور های خروجیتعداد کریدور های ورودیفاصله بین خطوط

2ویا بیشتر2ویا بیشتر0.5

مساحت کلمساحت کلمساحت کلمساحت کلمساحت کل

15060400200

محوطه بخش صدور کارتمحوطه بخش پذیرش
محوطه تست ظاهری 

قطعات گازسوز

تعداد 

خطوط  

مرکز 

معاینه فنی

محوطه تست ظاهری 

قطعات گازسوز

تعداد 

خطوط 

معاینه فنی 

وم
 د

وع
ن

دوخودرو
الزامی برای 

دوخط 20

تیپ 

مرکز

ظرفیت پذیرش خودرو در هر 

خط معاینه در لحظه

ابعاد سالن  معاینه فنی    )یک 

خطه(

مساحت بخش 

اداری-

تاسیسات

توضیحاتمحوطه بخش صدور کارتمحوطه بخش پذیرش

توضیحات

مساحت یاد شده در جدول 

حداقل مساحت براورد شده 

برای احداث یك مركز معاینه 

فنی با یك خط می باشد. و به 

آن فضای 75 متر مربع برای 

آزمون چشمی CNG و 

16مترمربع برای آزمون 

موتورسیکلت كه با دوبرابر كردن 

آنها باید 150و32 مترمربع %20 

برای هر خط افزایش پیدا 

می نماید.

مساحت یاد شده در جدول 

حداقل مساحت براورد شده 

برای احداث یك مركز معاینه 

فنی با یك خط می باشد. و به 

آن فضای 75 متر مربع برای 

آزمون چشمی CNG و 

16مترمربع برای آزمون 

موتورسیکلت كه با دوبرابر كردن 

آنها باید 150و32 مترمربع %20 

برای هر خط افزایش پیدا 

می نماید.

ل
 او

وع
ن

یک خودرو

15

الزامی برای 

خطوط 

معاینه فنی 

تجهیز شده 

به یك خط 

مکانیزه 

معاینه فنی

تیپ 

مرکز

ظرفیت پذیرش خودرو در هر 

خط معاینه در لحظه

ابعاد سالن  معاینه فنی )یک 

خطه(

مساحت بخش 

اداری-

تاسیسات

 
 

 آن سانینیروی انو  تجهیزات مراکز معاینه فنی (. جدول امتیاز دهی به نحوه کالیبراسیون و نگهداری8جدول )
خطوط  نوع تجهیزات

معاینه فنی )متوسط 

 امتیاز کل خطوط(

 شاخص ها
حداکثر  وضعیت کالیبراسیون وضعیت عملیاتی

امتیاز احراز 

 شده

 فاقدگواهی كالیبره عدم كارایی مطلوبیت

 3  3  امتیاز

 33 3 1تا+موتور0تاخودرو 3 1تا+موتور0تاخودرو  خودرو و موتورسیکلت دستگاه آزمون ترمز

دستگاه آزمون آالینده های خروجی 

 خودرووموتورسیکلتازاگزوز
 1تا+موتور0تاخودرو 

3 
 1تا+موتور0تاخودرو

3 33 

 33 3  5+كمك تا5تا لغزش 3  5+كمك5لغزش كمك فنرو  دستگاه آزمون لغزش جانبی

 3   چشمی خودروهای گازسوز دستگاه آزمون
 

3 33 

 33 3 1تا+موتور0تاخودرو  3 1تا+موتور0تاخودرو  رسیکلتخودرو و موتو دستگاه آزمون چراغها

 3   دستگاه آزمون اتصاالت جلوبندی به همراه جك قیچی
 

3 23 

 3   دستگاه كدرسنجی دود خودروهای سبك دیزلی
 

3 23 

 33 3 5+موتور5خودرو  3 5+موتور5خودرو  خودرو و موتورسیکلت دستگاه سنجش شدت صوت

 23 3 3 3  چاپگرها-رایانه ها-اریتجهیزات سخت افز-شبکه

و بازرسی دقیق آزمون با ) اتصال قابل اعتماد به شبکه سیمفا

 (توسط بازرس مربوطه
 

3 3 3 23 

 25 3 3 3  خلیه دود/گرمایش/سرمایشت سامانهعملکرد مناسب 

 25 3 3 3  پالک خواننظارتی و عملکرد مناسب دوربین 

كیفی عالی: رده  027-333  

خوب: كیفی رده  122-527  

كیفی متوسط: رده  90-213  

كیفی نامطلوب: رده و كمتر95   
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 مراکز معاینه فنیدارای کارت اشتغال )از ستاد معاینه فنی( در نیروی انسانی دهی به جدول امتیاز .(9)جدول 
 

 عنوان شغلی
 تحصیالت

  نمره احراز شده از آموزش
حداقل 

 دیپلم كاردانی كارشناسی كارشناسی ارشد و دكترا امتیاز الزم

امتیاز 2ساعت  2هر  1 0 2 23    
 21   - -   مدیر مركز

 22   - -   فنی/مسئول خط انكارشناس
 23          آزمونگران

 2          مسئول پذیرش

 0          مسئول صدور كارت

 و بیشتر 232 كیفی عالی رده

كیفی خوب رده  72-233 

كیفی متوسط رده  12-73 

كیفی نامطلوب رده  و كمتر 13 
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 مرکزیند های مدیریتی آفر-ابنیه–محیط  وضعیتدهی به امتیاز(. جدول 11جدول )

 ردیف
 شاخص ها

 امتیاز
 جمع

 ضعیف متوسط خوب عالی

   2 1 7 23 امتیاز

       راستگی مركزآنظافت و  2
    

      نظم در گردش ترافیکی خودروها 3
    

      دن فضای سبزمکفی بو 2
    

      سالن كیفیت روشنایی 1
    

          سالن و اگزوز فن كیفیت تهویه 5
          كیفیت كفو سالن  گرمایش ،كیفیت سرمایش 0
      كیفیت بخش پذیرش 7

    
      كیفیت بخش صدور كارت 2

    
      كافی بودن فضای پارک خروجی 9

    
      هدایت مسیر به مركز وجود تابلوهای 23

    
      وجود تابلو های اطالع رسانی به مشتریان 22

    
        حریق در مركز یاطفا سامانهوجود  23

  
  

      وجود امکانات رفاهی ویژه مشتریان 22
  

  
  

        وجود جعبه و امکانات كمك های اولیه 21
  
  

        روشنایی محوطه مركز سامانه 25
  
  

          ورودی راه گذركافی بودن فضای  20
      از دستورالعمل های ابالغی كاركنانگاهی آ 27

      های نظام مدیریتی سامانهپیاده سازی  22

      نظم در امور بایگانی مركز 29

      كاركنانوجود نظام آراستگی  33

      كاربست برنامه های مشتری مداری 32

      وبیت صیانت و حراست از مركزمطل 33

      كاركناننگهداری منظم سوابق  32

و بیشتر 332  كیفی عالی رده  
333-212  كیفی خوب رده  

213-22  كیفی متوسط رده  
و كمتر 32  كیفی نامطلوب رده  

 

ه فنی سـبك یـا سـنگین را    هر مركز معاینه فنی كه با احراز كلیه شرایط مندرج در این دستورالعمل مجوز انجام معاین

گردد. از آن پس هر مركز در صورت كسـب شـرایط بـه    كند، یك مركز معاینه فنی یك ستاره محسوب میدریافت می

بـه  مراكز ایجاد شده قبل از ابالغ این دسـتورالعمل   ستاره ارتقا یابد.  5تا  3تواند به درجات می 22و  23شرح جدول 

 2، بـا توجـه بـه امتیـازات كسـب شـده       از ارزیابی توسط ستاد معاینه فنیپس طور موقت یك ستاره محسوب شده و 

 ستاره محسوب خواهند شد. 5ستاره تا 
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مركز تنزل خواهد نمود.  ردهیك مركز دائمی نبوده و در صورت از دست دادن شرایط و كیفیت امکانات و خدمات  رده

 زیابی مجدد خواهد داشت.ماهه برای اصالح و ارو كمتر مهلت سه 233مركز با امتیاز 

باالتر  ردهباشد و اخذ های مجاز جهت انجام معاینه فنی نمییك مركز مجوز اخذ بهای بیشتر از تعرفه ردهباالتر بودن 

 تواند به دنبال داشته باشد. برخی امتیازاتی كه از سوی ستاد معاینه فنی برای مركز صادر خواهد شد، را می

 باشد.مركز متفاوت می ردهو تمدید مجوز مركز معاینه فنی بسته به اخذ تعرفه مصوب جهت صدور 

 بندی کیفی مراکز معاینه فنی سبک.رده(. 11جدول )

کیفی  رده

 مرکز

 رده

تجهیزات، 

منابع و 

 هافرآیند

حداکثر 

شیفت 

 کاری

تمدید 

 مجوز

خطوط 

قابل 

 افزایش

 الزامات امتیازها

 Eستاره یا 2

مركزمعاینه 

 ضعیففنی 

و  متوسط 3

خوب و  2

 232امتیاز 

 253تا 

 - ساله2 2

شرایط مراكز معاینه فنی با حداقل شرایط 

 باید ردهدرصورت تمایل به ارتقای كه 

نسبت به رفع فوری مشکل طبق جدول 

 ارزیابی اقدام نمایند

 *معاینه فنی خودروی بنزینی و گازسوز

تأمین تجهیزات + چشمی سبك 

ایمنی)سامانه اطفاء حریق، جعبه 

 های اولیه و ...(ككم

 Dستاره یا 3

مركزمعاینه 

 متوسطفنی 

 2خوب و  3

متوسط 

وامتیاز 

تا  252

353 

 خط3 ساله3 3
 سامانه+  ضعیفشرایط مراكز معاینه فنی 

ارسال پیامك اتمام مهلت اعتبار گواهی 

 نوبت دهیرسانی معاینه فنی واطالع

+ معاینه ضعیفالزامات مراكز معاینه فنی 

 لتموتورسیک فنی

 Cستاره یا  2

مركزمعاینه 

 خوبفنی 

 2خوب و  3

عالی و 

 352امتیاز 

 253تا 

 خط2 ساله2 3
+  متوسطشرایط مراكز معاینه فنی 

خدمات فوری و معاینه دیزلی سبك + 

 مجوز كارواش

+   متوسطالزامات مراكز معاینه فنی 

داشتن دستگاه آزمون آالیندگی مجزا 

ی ده+ نوبتجهت خودروهای سبك دیزلی

 آنالین

 Bستاره یا  1

مركزمعاینه 

 کاملفنی 

 2عالی و  3

خوب و 

 252امتیاز 

 153تا 

 خط1 ساله1 2

+دارای اعتبار خوبشرایط مراكزمعاینه فنی 

گواهی صادره معاینه فنی در كشورهای 

همسایه + امکان انجام معاینه فنی سبك 

+ سیار در حوزه جغرافیایی تعریف شده

مخزن خودرو با چشمی امکان ارائه خدمات 

و  گازسوز درصورت تامین شرایط استاندارد

 اخذ مجوز از آن سازمان

سالن  + خوبالزامات مراكز معاینه فنی 

مترمربع و امکانات  25انتظار حداقل 

رفاهی مراجعین )با پذیرایی رایگان امکان 

رؤیت خط به صورت مداربسته،تلویزیون، 

صندلی، امکانات سرمایشی گرمایشی، 

 + خودروهای دو دیفرانسیلن(آبسردك

ستاره یا  5
A 

مركزمعاینه 

 عالیفنی 

-عالی-عالی

عالی و 

امتیاز  153

 و بیشتر

 ساله5 2
خط 5

 وبیشتر

+  اعتبار کاملشرایط مراكز معاینه فنی 

ره معاینه فنی در سطح گواهی صاد

قادر به ارائه خدمات انتخابی   المللی+بین

  با قیمت اعالمی به وی مشتری

+  کاملات مراكز معاینه فنی الزام

 ISOدارابودن گواهی مدیریت كیفیت

+آزمون  5Sداشتن گواهی نظام آراستگی 

یابی + عیبخودروی برقی و هیبریدی

 خودرو

 .كلیه امتیازات و الزامات مراكز با درجات پایین تر، در درجات باال باید رعایت شود 

 خواهد داشت ردهشد افت اگر مركز معاینه فنی الزامات را رعایت نکرده با. 

منوط به دارا بودن شرایط مندرج توسط مراكز معاینه فنی امکانات مربوط به آزمون چشمی خودروهای گازسوز  الزام در ایجاد*

مركز معاینه فنی مجاز به انجام فرایندهای كنترل چشمی و در غیر این صورت  در پیوست هشت این دستورالعمل می باشد.

ز نخواهد بود.سیستم های گازسو
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 بندی مراکز معاینه فنی سنگین.رده(. نحوه 12جدول )

 امتيازهای در نظر گرفته شده شرایط مورد نياز درجه مرکز

2 
  احراز مستمر شرایط مندرج در این دستورالعمل و

 اخذ مجوز فعالیت

 سالهصدور مجوز فعالیت با اعتبار یك 

3 

 یك تأمین كلیه شرایط مورد نیاز یك مركز درجه 

 داشتن شبکه دوربین مداربسته مركز و خط 

  مکانیزهیابی خدمات عیبتأمین 

  ارسال پیامك در خصوص تأمین سامانه مکانیزه

و  اتمام مهلت اعتبار گواهی معاینه فنی

 رسانیاطالع

  داشتن گواهی مدیریت كیفیتISO 

  ،تأمین تجهیزات ایمنی )سیستم اطفاء حریق

 های اولیه و ...(جعبه كمك

 شیفت  3کان افزایش شیفت فعالیت تا ام

 در روز

  ساله 2صدور مجوز فعالیت با اعتبار 

 امکان احداث خط دوم معاینه فنی 

  امکان تأمین فضایی در محوطه جهت

 رفع نقایص جزئی وسایل نقلیه سنگین

2 

  3تأمین كلیه شرایط مورد نیاز یك مركز درجه 

 و امکانات رفاهی جهت انتظار  سالن تأمین

مترمربع )شامل  25حداقل مساحت  ینمراجع

امکان رؤیت خط به صورت مدار بسته، تلویزیون، 

صندلی، آبسردكن، امکانات سرمایشی گرمایشی، 

 پذیرایی رایگان(

  5داشتن گواهی نظام آراستگیS 

  داشتن دستگاه تست آالیندگی مجزا جهت

 خودروهای سنگین و نیمه سنگین بنزینی

  درصد محوطه 23تأمین فضای سبز حداقل برای 

  امتیازهای در نظر گرفته شده جهت یك

 3مركز درجه 

  ساله 5صدور مجوز فعالیت با اعتبار 

 امکان احداث خط دوم معاینه فنی 

  امکان انجام معاینه فنی سیار

نقلیه خاص در حوزه جغرافیایی وسایل

 تعریف شده

 امکان دایر نمودن كارواش 

 

 .ی مراکز معاینه فنی سبکها(. نوع تخلفات و نرخ جریمه13جدول )

 مرتبه چهارم مرتبه سوم مرتبه دوم مرتبه نخست نوع تخلف

صدور گواهی معاینه  .2

 فنی بدون حضور خودرو

دو  و اخطار كتبی

غیرفعال تعلیق/ هفته 

و  شدن كد سیمفا

 كاهش یك ستاره

ومعرفی  پروانه فعالیت ابطال

 به مراجع قضایی ذیربط
- - 

جعل و فروش گواهی  .3

 نه فنی خودرومعای

 پروانه فعالیت ابطال

ومعرفی به مراجع 

 قضایی ذیربط

 - - 
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 .ی مراکز معاینه فنی سبکها(. نوع تخلفات و نرخ جریمه13جدول )ادامه 

 مرتبه چهارم مرتبه سوم مرتبه دوم مرتبه نخست نوع تخلف

دستکاری نتایج آزمون  .2

خودرو دارای نقص فنی یا 

های قید عدم انجام آزمون

 شده در این دستورالعمل

برخورد با فرد 

توبیخ كتبی -متخلف

 درج در سوابق

غیرفعال شدن توبیخ كتبی و 

و  دو هفته به مدت كد سیمفا

 كاهش یك ستاره

توبیخ كتبی و تعطیلی مركز به 

 ماه یكمدت 

و معرفی  پروانه فعالیت ابطال

 به مرجع قضایی

صدور گواهی معاینه  .1

فنی برای خودروهایی كه 

د سالمت فنی اعم از فاق

 آالیندگی یا ایمنی باشند

برخورد با فرد 

توبیخ كتبی -متخلف

 درج در سوابق

توبیخ كتبی و تعطیلی مركز به 

و كاهش یك  دوهفته مدت

 ستاره

توبیخ و تعطیلی مركز به مدت 

 ماه دو

و معرفی  پروانه فعالیت ابطال

 به مرجع قضایی

عدم اقدام بهنگام وارائه  .5

نواقص  تقاضا جهت رفع

 فنی تجهیزات

برخورد با فرد 

توبیخ كتبی -متخلف

 درج در سوابق

توبیخ كتبی و تعطیلی مركز به 

 هفته مدت یك

توبیخ كتبی و تعطیلی مركز به 

و كاهش یك  ماه یكمدت 

 ستاره

و معرفی  پروانه فعالیت ابطال

 به مرجع قضایی

عدم وجودشرایط  .0

عملیاتی در تأسیسات 

اصلی مركز كه موجب 

 لی مركز گرددتعطی

برخورد با فرد 

توبیخ كتبی -متخلف

 درج در سوابق

توبیخ كتبی و تعطیلی مركز به 

 یك هفتهمدت 

و تعطیلی مركز به  توبیخ كتبی 

و كاهش یك  دو هفتهمدت 

 ستاره

 پروانه فعالیت ابطال

عدم اقدام به موقع  .7

 تمدید مجوز فعالیت

برخورد با فرد 

توبیخ كتبی -متخلف

 درج در سوابق

وبیخ كتبی و تعطیلی مركز به ت

و كاهش یك  ماه یكمدت 

 ستاره

 - پروانه فعالیت ابطال

نداشتن مجوز فعالیت  .2

 معتبر

جلوگیری از ادامه 

فعالیت و معرفی به 

 مراجع ذیصالح

- - - 

صدور گواهی معاینه  .9

نقلیه غیر فنی برای وسیله 

 مرتبط

برخورد با فرد 

توبیخ كتبی -متخلف

 درج در سوابق

كتبی وتعطیلی مركز به  توبیخ

و كاهش یك  دو هفتهمدت 

 ستاره

 _ پروانه فعالیت ابطال

نیروی استفاده از عدم  .23

متخصص طبق 

 دستورالعمل وآیین نامه

برخورد با فرد 

توبیخ كتبی -متخلف

 درج در سوابق

توبیخ كتبی وتعطیلی مركز به 

 یك هفتهمدت 

توبیخ كتبی و تعطیلی مركز به 

ك و كاهش ی ماه یكمدت 

 ستاره

 پروانه فعالیت ابطال

عدم اخذگواهی  .22

كالیبراسیون معتبر 

دستگاههای خطوط 

 مکانیزه معاینه فنی

برخورد با فرد 

توبیخ كتبی -متخلف

 درج در سوابق

توبیخ كتبی وتعطیلی مركز به 

 هفتهمدت یك 

توبیخ كتبی و تعطیلی مركز به 

و كاهش یك  ماه یكمدت 

 ستاره

 پروانه فعالیت ابطال
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 .ی مراکز معاینه فنی سبکها(. نوع تخلفات و نرخ جریمه13جدول )ادامه 

 مرتبه چهارم مرتبه سوم مرتبه دوم مرتبه نخست نوع تخلف

صدور گواهی معاینه  .23

فنی خارج از سامانه سیمفا 

 یا غیر برخط

توبیخ كتبی و 

تعطیلی مركز به 

 مدت سه ماه

 _ _ پروانه فعالیت ابطال

عدم رعایت نرخهای  .22

 مصوب

 برخوردبا فرد متخلف

توبیخ كتبی درج در -

سوابق و تعطیلی 

 هفته مركزیك

توبیخ كتبی وتعطیلی مركز به 

 هفتهمدت یك 

توبیخ كتبی و تعطیلی مركز به 

و كاهش یك  ماه یكمدت 

 ستاره

 پروانه فعالیت ابطال

عدم ثبت صحیح  .21

اطالعات خودرو و نتایج 

 آزمون

برخورد با افراد 

تبی توبیخ ك-متخلف

 درج در سوابق

توبیخ كتبی وتعطیلی مركز به 

 هفتهمدت یك 

توبیخ كتبی و تعطیلی مركز به 

و كاهش یك  مدت سه ماه

 ستاره

 پروانه فعالیت ابطال

در اختیار قرار دادن و  .25

یا گرفتن گواهی معاینه 

 فنی به مراكز دیگر

برخورد با فرد 

توبیخ كتبی -متخلف

 درج در سوابق

مركز به  توبیخ كتبی وتعطیلی

 هفتهمدت یك 

توبیخ كتبی و تعطیلی مركز به 

و كاهش یك  ماه یكمدت 

 ستاره

 پروانه فعالیت ابطال

جابجایی مركز بدون  .20

هماهنگی با ستاد معاینه 

فنی و كارگروه استانی، 
های )خط مکانیزه و دستگاه

 آزمون(

توبیخ كتبی و 

تعطیلی مركز به 

 مدت سه ماه 

 _ _ پروانه فعالیت ابطال

عدم رعایت  .27

دستورالعمل ها ، بخشنامه 

غ شده از ها و ضوابط ابال

سوی مراجع باالدستی ذی 

 صالح

ــورد ــا برخـ ــراد بـ  افـ

 یكتبـ  خیتوب، متخلف

 درسوابق درج

 مركزبـه  یلیوتعط یكتب خیتوب

 فتهه كی مدت

 مركزبـه  یلـ یوتعط یكتبـ  خیتوب

و كــاهش یــك  مــاهیــك  مــدت

 ستاره

 تیفعال پروانه ابطال
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 .نوع تخلفات مراکز سنگین (.14جدول )

 ردیف نوع تخلفات

صدور گواهی معاینه فنی برای خودرویی كه فاقد سالمت فنی، ایمنی یا آالیندگی )شامل آزمونها و 

 بازدیدهای مندرج در این ضوابط( باشند. 

2 

 3 صدور گواهی معاینه فنی بدون داشتن مجوز فعالیت معتبر. 

 2 جام آزمون.صدور گواهی معاینه فنی بدون ان

 1 صدور گواهی معاینه فنی بدون رعایت نحوه صحیح انجام آزمون.

 5 نقلیه در مركز.صدور گواهی معاینه فنی بدون حضور وسیله

 0 نقلیه غیر مرتبط )مركز سبك برای خودرو سنگین و بالعکس(.صدور گواهی معاینه فنی برای وسیله

 7 ید مدیر فنی مركز.صدور گواهی معاینه فنی بدون حضور و تأی

 2 صدور گواهی معاینه فنی توسط دستگاه آزمونگر معیوب یا فاقد گواهی كالیبراسیون معتبر.

 9 عدم رعایت نرخهای مصوب. 

 23 نقلیه و نتایج آزمون. عدم ثبت صحیح اطالعات وسیله

 22 مهر و یا امضا نمودن گواهی معاینه فنی قبل از انجام آزمون.

 23 ایج آزمون بر روی خودرو دارای نقص فنی و صدور گواهی معاینه فنی برای آن.جابجایی نت

 22 عدم رعایت الزامات سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی در صدور گواهی معاینه فنی.

 21 واگذاری امتیاز مركز بدون اطالع، هماهنگی و اخذ مجوز از نمایندگی استانی ستاد معاینه فنی سنگین.

 25 یت ضوابط مربوط به مراحل و چگونگی انجام معاینه فنی مندرج در این ضوابط.عدم رعا

 20 عدم رعایت بخشنامه ها و ضوابط ابالغی ستاد معاینه فنی سنگین.
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 ها()کاربرگ 2 پيوست
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 )سبک(1کاربرگ شماره 

 اضی بخش خصوصیخودروها از سوی متق برگ درخواست احداث مرکز مكانیزه معاینه فنی
 ----------------ستاد مركزی معاینه فنی خودروهای شهرداری

ـ  ب فـرد حقیقـی/   احتراماً، اینجانب/ اینجانبان ........................................................................ متقاضی بخش خصوصی در قال

دره .................................... شــماره ملــی/ شناســه ملــی فــرد حقــوقی حقــوقی بــه شــماره شناســنامه ...................... صــا

. فرزند ..................................... متولد .............................................. كد اقتصادی فرد حقوقی .........................................................

..................................................................... .............................. به آدرس .............................................................................................

اف كامل به ضوابط مندرج در این دستورالعمل، مراتـب درخواسـت خـود را    تلفن ........................................... با علم و اشر

مبنی بر احداث و فعال سازی مركز معاینه فنی ویژه خودورهای سبك مشتمل بر.......................... خط مکـانیزه خـودرو    

چشمی خودروهای گازسوز  در مکان قیـد شـده   معاینه خط موتور سیکلت و سبك و ................................................

نماید بضاعت مکفی را جهت فعال سازی آن منطبـق بـر   با كلیه تجهیزات الزم در آدرس ذیل اعالم داشته و اذعان می

باشم و در صورت عدم تحقق ایـن امـر و   های ابالغی از سوی آن ستاد در مدت قانونی تعیین شده دارا میدستورالعمل

مربوط به آیین نامه اجرایی معاینه فنی،سـتاد معاینـه    2ها و ضوابط قید شده در دستور العمل مادهیتخروج از محدود

 فنی مجاز به ابطال توافقنامه احداث مركز و دریافت خسارات وارده برآورد شده از اینجانب خواهد بود.

 مشخصات ملك جهت احداث

 ............................................................................................................................................................. نشانی محل:

                                 كروكی:

                                                                       

 
                                   نوع كاربری:

 ابعاد ملك:

 تاسیسات موقعیت جغرافیایی ردیف
 مشخصات ملك

 مساحت )مترمربع( ابعاد )متر(

   برق شمال 2

 
   آب جنوب 3

   گاز شرق 2

   تلفن غرب 1

 سال  5 داقلنامه با اعتبار حجارهاایقولنامه     وضعیت مالکیت: سند ملکی
    

 

 

 

 

 

 شمال

 مهر / امضاء متقاضی
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مكاتبه ستاد معاینه فنی با کارگروه استانی جهت دریافت تصدیق انطباق برنامه  :1برگکارضمیمه 

 ----------------------گسترش مراکز معاینه فنی در سطح استان

 
 بسمه تعالی

 ------------- دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداریمدیر کل محترم 

 با سالم 

------------احتراما، به پیوست ضمن ارسال مشخصات ملك و متقاضی احداث مركز معاینه فنی سبك مشتمل بر 

------------تعداد خط معاینه فنی موتورسیکلت و -------------------تعداد خط معاینه فنی سبك و ------

ند است در خصوص انطباق ظرفیت این مركز با ،خواهشمCNGگازسوز  سامانهایستگاه كنترل چشمی متعلقات 

 برنامه جامع پنج ساله احداث و گسترش مراكز معاینه فنی در سطح استان اعالم نظر فرمایند.

 

 

 

 

 

 -------------------مسئول محترم ستاد معاینه فنی شهرداری 

 با سالم 

 

احداث و راهبری مركز را منطبق بر سیاست های احتراما ، باطالع می رساند كارگروه استانی مراتب صدور تاییدیه 

--مورخ --------------------ایجاد و گسترش مراكز معاینه فنی در سطح استان می داند.این تصدیق طی شماره

 تنظیم گردیده است. -------------------------به شهرداری ---------------

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانوادگینام و نام 

دفتر فنی، امور عمرانی و مدیر کل محترم 

 اریحمل و نقل و ترافیک استاند

 

 نام و نام خانوادگی 

 -------مسئول ستاد معاینه فنی شهرداری
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 تاریخ.....................

 )سبک( 2گ شماره کاربر

 برگ بررسی و اعالم نظر احداث مرکز معاینه فنی خودرو سبک )موافقت اولیه(

 )این قسمت توسط ستاد معاینه فنی تكمیل میگردد(
 بسمه تعالی

..................... بـه  بدینوسیله بازگشت به درخواست فرد حقیقی .............................................. فرد حقوقی: شـركت .............. 

مبنی بر تقاضای احداث مركز مکانیزه معاینـه فنـی   -----------------------مورخ --------------------شماره

های اجرایی و مصوبات و مستندات قانونی، با عنایت به تصدیق صورت پذیرفتـه از  خودرو سبك منطبق بر دستورالعمل

مبنـی بـر انطبـاق ظرفیـت     -------------------------مورخ------------------سوی كارگروه استانی به شماره

بدینوسیله نتیجه بررسی  و بازدید های بعمل آمده  ایجاد گردیده با برنامه گسترش مراكز معاینه فنی در سطح استان،

پـیش گفتـه    و بـا درخواسـت  هـای قـانونی منطبـق دانسـته     م شده و ضوابط و دستوالعملبا مشخصات اعال از محل را

 گردد.موافقت می

 باشد(محوطه دریافت شده از متقاضی پیوست می-تاسیسات-)نقشه های سازه

ای با اجاره  ................................................قولنامه ای)با كد رهگیری( بررسی نوع مالکیت: مركز دارای سند مالکیت 

  .............................................................سال )با كد رهگیری( 5اعتبار حداقل 

ینـدهای مربـوط بـه دریافـت پروانـه      و متقاضی موظف است جهت انجـام فرآ  ماه بوده 2مدت اعتبار این موافقت نامه 

اگـذاری بـه   نامه غیر قابـل و این موافقت های مربوطه در این مدت اقدام نماید.ساخت و سایر مجوزهای الزم از دستگاه

 باشد.غیر می

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 خانوادگی رییس ستاد نام و نام

 مهر و امضا
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3کاربرگ شماره   

 

 ... ستاره ... مجوز بهره برداری و فعالیت مرکز معاینه فنی سبک
 بسمه تعالی

ه ثبـت  شمار بنا به درخواست شماره ............................... مورخ ...................... شخص حقوقی/ حقیقی ........................ با     

نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی بدین وسـیله  آیین 2/كد ملی....................... براساس بند ذ ماده 

مجــــوز بهــــره بــــرداری و فعالیــــت مركــــز معاینــــه فنــــی ســــبك در شــــهر ...............بــــه آدرس         

...................................... مشتمل كدپستی ...................و........................................................................................................................

 یچشـم ............ایستگاه آزمـون  ینه فنی موتورسیکلت و ....خط معا/تعداد..............خط معاینه فنی سبكتعداد..............بر 

به ایشان اعطاء می گردد. اعتبار ایـن پروانـه سـه سـال شمسـی از تـاریخ       CNGو متعلقات كیت خودروهای گاز سوز 

 صدور است.

 ردیف
موقعیت 

 جغرافیایی

 مشخصات ساختمان اداری مشخصات سالن آزمون مشخصات ملك

ابعاد 

 )متر(
مساحت 

 )مترمربع(
 ابعاد )متر(

مساحت 

 )مترمربع(
 ابعاد )متر(

ت مساح

 )مترمربع(

  شمال 2

 

 

 

 

 
    جنوب 3

    شرق 2

    غرب 1

 

 

 
 

---------با عنایت به تایید مراتب از سوی ستاد معاینه فنی ، و اعالم موافقت كارگروه استانی طی مکاتبه شماره

صدور كد راهبری  ،ساله 5برنامه جامع  اساسسازی مركز بربنی بر انطباق احداث و فعالم--------------مورخ

به ------------با شماره-------------مركز در سامانه سیمفا بالمانع بوده و كد مربوطه جهت تخصیص در مورخه

 گردید.------------------همراه رمز عبور تحویل ستاد معاینه فنی شهرداری 
 

 

 

 

 

    

 

 لزم طی تشریفات قانونی است.در حفظ و نگهداری این پروانه کوشا باشید چون صدور المثنی مست

 

 شهری مدیر کل دفتر حمل ونقل عمومی و ترافیک

 های کشورها و دهیاریسازمان شهرداری

 )وزارت کشور(

 

 شهری امضاء

 

 مسئول ستاد معاینه فنی شهرداری

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

 محل مهر و امضاء
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 )سنگین(1کاربرگ شماره 

 سنگین درخواست احداث مرکز معاینه فنی

 
 تاریخ تقاضا :                                                           ..............................      ایجاده ونقلحملراهداری و اداره كل 

.....فرزند/ نوع شركت.................. شماره شناسنامه/شماره ثبت ...................... صادره / محل ثبت اینجانب/شركت............

 ................... كدملی/شناسه ملی....................  كد اقتصادی ........................

 .باشم.......... محور ...........................میمتقاضی تاسیس مركز معاینه فنی سنگین در شهرستان...............

 

 مشخصات زمین جهت احداث

 
 شماره تماس :                                                                                           :نشانی محل

 نوع كاربری :

 مختصات جغرافیایی نقاط :

 :زمینابعاد 

 مساحت زمین :

 ویر كروكی به پیوستتص

 ضعیت مالکیت : و

 تصویر سند مالکیت به پیوست                                      

 

 

 

 

 

 

 
        

 نام و نام خانوادگی و امضاء متقاضی
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 )سنگین(2کاربرگ شماره 

 استان تكمیل میگردد(ای جاده ونقلحملراهداری و )این قسمت توسط اداره کل 

 
 رافیكدفتر ایمنی و ت -دبیرخانه ستاد معاینه فنی سنگین

با عنایت به اخذ و بررسی مدارک درخواست احداث مركز معاینه فنی از سوی ............ در محـل ................. شهرسـتان/   

گیری در محور ................ بدین وسیله ضمن تأیید صحت مستندات و مدارک به شرح ذیل مراتب جهت طرح و تصمیم

 ردد.گستاد معاینه فنی سنگین ایفاد می

 تاریخ دریافت مدارک از شخص متقاضی

 بررسی مشخصات نقشه زمین )نقشه محل پیوست گردد(   

 بررسی نوع مالکیت مركز                    

 بررسی شرایط متقاضی     

 

 استان:ای جاده ونقلحملاداره كل راهداری و نظریه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 نام و نام خانوادگی مدیرکل

ای استان ونقل جادهاداره کل راهداری و حمل

.................... 
 مهر و امضا
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 )سنگین( 3کاربرگ شماره 

 وزارت راه و شهرسازی

 جاده ای ونقلحملسازمان راهداری و 

 استان ..................ای جاده ونقلحملاداره کل راهداری و 

 ... ستاره ... مجوز تأسیس و فعالیت مرکز معاینه فنی سنگین

 

 ) ویژه اشخاص حقوقی(
شركت ........................ با شماره ثبت ....................... مورخ  بنا به درخواست شماره ............................... مورخ ......................   

نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ آیین 2................... مستقر در شهرستان........................... براساس بند ذ ماده 

فنی سنگین در محور ...................................... در محل  معاینه فنی بدین وسیله مجوز تأسیس و فعالیت مركز معاینه

 ردد. اعتبار این پروانه ..... سال شمسی از تاریخ صدور است.گ....... به شركت مذكور اعطاء می)كیلومتر( .........................

 

 ) ویژه اشخاص حقیقی(
خانم ............... فرزند .............. متولد .............. به  ......... مورخ ................. آقا/بنا به درخواست شماره ....................     

نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور آیین 2شماره شناسنامه .................. صادره از ..................... بر اساس بند ذ ماده 

ه مجوز تأسیس و فعالیت مركز معاینه فنی سنگین در محور ...................................... در برگ معاینه فنی بدین وسیل

محل )كیلومتر( ............................... به شركت مذكور اعطاء می گردد. اعتبار این پروانه ..... سال شمسی از تاریخ صدور 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اری این پروانه کوشا باشید چون صدور المثنی مستلزم طی تشریفات قانونی است.در حفظ و نگهد       

 

 راهداری و حمل و نقل  نام و نام خانوادگی مدیرکل

 .............................................استانای جاده

 امضا مهر و
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های ارزیابي )کاربرگ 3 پيوست

 مراکز معاینه فني(
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 کاربرگ ارزیابی مراکز معاینه فنی خودرو 

 تاریخ ارزیابی ...........................

 شناسنامه مراکز -1

 

 ⃞سنگین                              ⃞سبك نوع مركز معاینه فنی:

 .............. نام مدیر مركز: ........................................................ كد مركز: ....................... سابقه فعالیت: ......

 محل استقرار مركز 

 ن: ............................... شهر: .................................استان: ......................................... شهرستا

 ...................................................................................آدرس مركز: ..................................................................................................................

 تلفن مركز: ........................................ فکس مركز: ......................................

 تلفن همراه مدیر مركز: ................................................

 

 :ستاد اسامی حاضرین در جلسه

2- 2-                                                                      1- 

3- 3-                                                                   5- 

2- 2-                                                                      0- 

 ⃞تعمیرات و بازسازی -2 ⃞تعطیل و غیر فعال -3 ⃞عدم همکاری مركز -2

 علت عدم ارزیابی

 ⃞سایر موارد  -1

 )ذكر علت(:
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 مدیریت نیروی انسانی )سوابق تحصیلی،کاری،آموزشی( -4

 مدرک تحصیلی سابقه كاری مدرک دوره آموزشی
رشته 

 تحصیلی
نام و نام 

 خانوادگی
 سمت

ف
ردی

 

 شماره مدرک:

 تاریخ دریافت:

 داخل مركز: 

 بیرون مركز:

یر ز

 دیپلم
 كاردانی دیپلم

كارشناسی و 

 باالتر

  

 2 صاحب امتیاز مركز

    

 شماره مدرک:

 تاریخ دریافت:

  داخل مركز:

 بیرون مركز:  

 زیر

 دیپلم

كارشناسی و  كاردانی دیپلم

 باالتر

  

 3 مدیر فنی مركز

    

 شماره مدرک:

 تاریخ دریافت:

  داخل مركز:

 بیرون مركز:

 زیر

 مدیپل

كارشناسی و  كاردانی دیپلم

 باالتر

كارشناسان فنی   

خودروهای بنزینی، 

گازسوز، دیزلی، 

 موتورسیکلت

2 
    

 شماره مدرک:

 تاریخ دریافت:

  داخل مركز:

 بیرون مركز:

 زیر

 دیپلم

كارشناسی و  كاردانی دیپلم

 باالتر

آزمونگران خودروهای   

بنزینی، گازسوز، 

 دیزلی، موتورسیکلت

1 

    

 شماره مدرک:

 تاریخ دریافت:

  داخل مركز:

 بیرون مركز: 

 زیر

 دیپلم

كارشناسی و  كاردانی دیپلم

 باالتر

  

 5 متصدی پذیرش

    

 شماره مدرک:

 تاریخ دریافت:

  داخل مركز:

 بیرون مركز:

 زیر

 دیپلم

كارشناسی و  كاردانی دیپلم

 باالتر

  

 0 متصدی صدور گواهی

    

 مشخصات فیزیكی مرکز -2

 تاریخ احداث:
 مساحت مركز:  

 نزدیکترین مركز معاینه 

 مشخصات افراد شاغل در مرکز-3

 مجموع تعداد كل افراد: نفر

 مجموع تعداد نفرات فنی: نفر تعداد كارشناسان: تعداد آزمونگران:

 اداری: نفر مجموع تعداد نفرات تعداد كاربرها: 
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 تجهیزات مرکز و کالیبراسیون-5

 مشخصات دستگاه ها -5-1

 (خودروهای بنزینی1ها )خط شماره مشخصات دستگاه
 ردیف عنوان شركت سازنده كشور سازنده نماینده رسمی در ایران تاریخ نصب

 2 آناالیزر گازهای خروجی     

 3 آزمون سنجش نور چراغ های جلو    

 2 كمك فنر-ترمز-گانه:هم راستایی 2آزمون     

 1 آزمون اتصاالت جك قیچی    

 5 آزمون صدا    

 0 آزمون دیاگ    

 7 آزمون و تنظیم باد چرخ ها    
 

 

 های آزمون چشمی متعلقات کیت  گازسوز)آسیب سطح یک مخزن(مشخصات دستگاه
 ردیف عنوان شركت سازنده كشور سازنده تاریخ نصب

 2 یابی)دیتکتور گاز(نجش گاز و نشتابزار س   

 3 كولیس...(–ایینه –ابزار سنجش تغییر شکل)خط كش    

 2 ابزار سنجش وضعیت اتصاالت و شیرآالت)دیتکتور گاز(   

 های آزمون خودروی دیزلی سبکمشخصات دستگاه

 
 ردیف عنوان شركت سازنده كشور سازنده تاریخ نصب

 2 )كدرسنجی(خروجی دیزلابزار آناالیزر گازهای    

 ها )موتورسیكلت(مشخصات دستگاه
 ردیف عنوان شركت سازنده كشور سازنده نماینده رسمی در ایران تاریخ نصب

 2 آناالیزر گازهای خروجی    

 3 آزمون چراغ    

 2 ترمزآزمون     
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 اعتبار کالیبراسیون/ سوابق تعمیرات نگهداری تجهیزات عمومی -5-2

 كالیبراسیون تعمیرات نگهداری سوابق

ال
فع

ال 
فع

ر 
غی

 

 y نوع تجهیزات 

ف
دی

ر
 دارد ندارد 

شماره 

 گواهی

تاریخ 

 اعتبار

شركت 

رد كالیبره كننده
دا

ن
 

رد
دا

 

گواهی 

 كالیبراسیون

       

 

 2 (2ترمز )خط  سنجشدستگاه   

    
   

 

های خروجی از آالینده سنجشدستگاه   

 (2اگزوز )خط 

3 

    

   

 

 2 (2لغزش جانبی)خط  سنجشدستگاه   

    

   

 

 1 (2كمك فنر )خط  سنجشدستگاه   

    

   

 

 5 (2ها )خط چراغ سنجشدستگاه   

   
 

   
 

اتصاالت جلوبندی  سنجشدستگاه   

 )گواهی صحت عملکرد((2)باالبر( )خط

0 

    

   

 

 7 دستگاه آزمون صدا  

    

   

 

 2 د()گواهی صحت عملکردستگاه دیاگ  

    

   

 
 9 های دیزلدستگاه آزمون آالینده  

    

   

 

 23 یاب گازدستگاه نشت  
 22 )گواهی صحت عملکرد(اگزوز فن   

 

 تجهیزات آزمون مرکز معاینه فنی  -6

 چگونگی بررسی تجهیزات مراكز معاینه فنی خودروهای سبك

 عدم استفاده عدم توانایی بخرا ناقص كامل وضعیت اجزاء مورد بررسی نوع تجهیزات ردیف

2 
های دستگاه آزمون آالینده

 خروجی از اگزوز

ابالغی از سوی  قابلیت اندازه گیری

 سازمان حفاظت محیط زیست

      كامل

      ناقص

 دستگاه آزمون ترمز 3
قابلیت آزمون ترمزهای جلو، عقب 

 ترمز دستی و

      دارد

      /ناقصخراب

 خروجی كامپیوتری برای هر چرخ زمون كمك فنردستگاه آ 2
      دارد

      /ناقصخراب

1 
تخلیه  سامانهاگزوز فن یا 

 دود
 تعداد كافی برای هر خط معاینه

      دارد

      تعداد كم

5 
باالبر )آزمون اتصاالت 

 جلوبندی(

وجود دستگاه باالبر با قابلیت آزمون 

 اتصاالت جلوبندی

      دارد

      كفایتعدم 

وجود چال سرویس با قابلیت 

 آزمون اتصاالت جلوبندی

      دارد

      كفایتعدم 

وجود دستگاه باالبر بدون قابلیت 

 آزمون اتصاالت جلوبندی
      دارد

 دستگاه آزمون لغزش جانبی 0
وجود صفحه لغزان آزمون 

 ناهمراستایی چرخها

      دارد

      خراب

      داردهای وجود دستگاه آزمون نور چراغ دستگاه آزمون چراغ 7
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      كفایتعدم  متصل به سیمفا جلو

2 
 دستگاه آزمون صدا

متصل  وجود دستگاه آزمون صوت

 به سیمفا

      دارد

      كفایت عدم

9 

دستگاه آزمون گازهای 

 خروجی )دیزل(

وجود دستگاه آزمون گازهای 

 خروجی )دیزل(

      اردد

      /خرابندارد

23 
 یاب گازدستگاه نشت

      دارد یاب گازوجود دستگاه نشت

      خرابندارد/

22 

دستگاه دیاگ*)در صورت 

 الزام(

      دارد وجود دستگاه دیاگ

      ندارد/خراب
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 شرایط محیطی -7

 دروها فضای فیزیكی فضاهای )مورد نیاز(اداری و پارکینگ خو -7-1

 توضیحات
 نتیجه ارزیابی

 عدم تأیید( -) تأیید

 دارد
ف نام واحد ندارد

دی
ر

 متراژ )مترمربع( 

پذیرش  محل انتظار مشتریان    

 خودرو
2 

 محل ثبت پذیرش     

 3 صدور كارت    

 2 مدیریت     

 1 محل بایگانی اوراق    

 خودروهای آماده آزمون    

گ
ین

رك
پا

 

5 

 0 دروهای آزمون شدهخو    

 7 خودروهای برگشتی    

 Quick Service 2خودرویی فوری خدمات     

    

 توضیحات: 
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 وضعیت فیزیكی سالن آزمون  -7-2

 متر                تعداد خطوط مكانیزه:                                تعداد خطوط فعال:                      فاصله بین خطوط: 

 ابعاد سالن

 طول) متر ( عرض) متر ( ارتفاع) متر ( مساحت )متر مربع (

    

 

 متراژ فضاها

 فضای آزمون خط سه

3 

 فضای آزمون خط یك

 طول) متر ( عرض) متر ( مساحت )مترمربع( طول) متر ( عرض) متر ( مساحت )مترمربع ( 2

      

 فضای آزمون خط چهار

1 

 ضای آزمون خط دوف

2 
 )متر ( طول ) متر ( عرض مساحت )مترمربع( طول) متر ( عرض) متر ( مساحت )مترمربع (

      

 نقشه فضاها

 
 N 
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 ارزیابی فرایند ها -8

 های پذیرش و ترخیص خودروارزیابی فرایند -8-1

 ⃞خیر        ⃞ین شده است ؟                          بلیآیا در مركز معاینه فنی دستورالعمل پذیرش تدو

 ⃞خیر        ⃞در صورت تدوین دستورالعمل، آیا این دستورالعمل به اطالع مشتریان رسیده است ؟ بلی

 ⃞خیر        ⃞آیا در مركز معاینه فنی دستورالعمل گردش كار تدوین شده است ؟                     بلی

 ⃞خیر        ⃞بلی                 است؟             شده تدوین ترخیص دستورالعمل فنی اینهآیادرمركزمع

 ⃞خیر        ⃞درصورت تدوین دستورالعمل، آیا این دستورالعمل به اطالع مشتریان رسیده است ؟  بلی

 نحوه اطالع: ...............................................................

 وضیحات:ت

 

 ارزیابی فرایند خودروهای برگشتی-8-2

 ⃞خیر        ⃞آیا در مركز معاینه فنی دستورالعمل پذیرش تدوین شده است ؟                          بلی

 ⃞خیر        ⃞در صورت تدوین دستورالعمل، آیا این دستورالعمل به اطالع مشتریان رسیده است ؟ بلی

 ی: ......................... نمونه تعداداوراق مورد بررس

 ⃞عدم تائید                    ⃞نتیجه ارزیابی: تائید 

 توضیحات:
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 ارزیابی فرایند ارتباط با مشتریان-3- 8

 ردیف عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

 2 ⃞خیر        ⃞شود؟                                بلیآیا نتایج معاینه فنی در اختیار مشتریان گذاشته می

 3 ⃞خیر        ⃞وجوددارد؟ بلی درمركز معاینه فنی مشتریان شکایات به رسیدگی جهت آیامکانیزمی

 2 ⃞خیر        ⃞شود؟ بلیاسخ داده میها پمشتریان راجع به وسیله نقلیه آن یاهآیا به سؤاالت و پیشنهاد

 ⃞خیر        ⃞در صورت تدوین دستورالعمل، آیا این دستورالعمل به اطالع مشتریان رسیده است ؟ بلی

 : .............................اطالع نحوه

1 

 بررسی اجرای سازوكار رسیدگی به شکایات مشتریان

 ..عدم تائیدتعداد........ نمونه تائید ............

 

5 

 آیا مکانیزم نظرسنجی رضایت مشتریان در مركز معاینه فنی ایجاد و مستقر شده است ؟ 

 ⃞خیر        ⃞بلی 

0 

 شود ؟ ای نظرسنجی میدر صورت مستقر شدن نظام نظرسنجی این مکانیزم توسط چه مجموعه

 ⃞توسط سایرین                    ⃞توسط مركز 

7 

 انیزم نظرسنجی رضایت مشتریان بررسی اجرای مک 

 تعداد ........نمونه، تعداد......... تائید شده 

2 

 

 ( 9181خودرو ) استاندارد ارزیابی صحت انجام آزمون -8-4

 ارزیابی فرایند نظارت بر صحت صدور برگه معاینه فنی-8-5

 ⃞خیر     ⃞شود؟ بلیوها در مركز نگهداری میهای صادر شده جهت معاینه فنی خودرآیا سوابق مربوط به برگه

 فنی معاینه صدوربرگه صحت بررسی

 تعداداوراق مورد بررسی: ........... نمونه  

 ⃞عدم تائید            ⃞نتیجه ارزیابی: تائید 

 توضیحات وشواهد:

 

 

 ⃞خیر        ⃞دستورالمعل نحوه انجام فرایند:                        بلی

 های زمانی اجرا .................................... بازه

 بررسی اجرای سازوكار نظارت بر اجرای آزمون خودرو

 تعداداوراق مورد بررسی: ........... نمونه 

 ⃞عدم تائید       ⃞نتیجه ارزیابی: تائید 

 توضیحات:
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 آمار گواهی معاینه فنی-9

 تعداد دریافتی تعداد صادره تعداد موجود تعداد ابطالی

    

 ⃞خیر        ⃞باشد؟             بلیتا زمان ارزیابی در مركز موجود می های دریافتی از طریق سامانهكلیه گواهیآیا -9-2

 ⃞خیر        ⃞گردد؟                  بلیهای عمومی و شخصی معاینه فنی به درستی استفاده میآیا در مركز گواهی-9-3 

 توضیحات:

 ⃞خیر      ⃞شود؟بلی) استاندارد بازرسی آزمون معاینه فنی خودرو آخرین ویرایش( در مركز رعایت می 9222د آیا استاندار-9-2

 ارزیابی فرایند مراحل معاینه فنی خودرو -11

 ردیف مرحله مورد ارزیابی ضعیف ( -متوسط -وضعیت  ) خوب

 2 پذیرش 

 3 عیوب ظاهری 

 2 آزمون سالن 

 1 صدور كارت و برچسب 

 

 نظام آراستگی مراکز معاینه فنی -11

 مستندات-11-1

⃞ناقص       ⃞ندارد      ⃞آیا كتب فنی و دستورالعملهای مرتبط با مباحث معاینه فنی خودرو در مراكز وجود دارد؟  كامل -الف
  

 ⃞نامناسب                   ⃞های تعمیراتی          مناسب میزان دسترسی نیروی انسانی به كتب فنی و دستورالعمل -ب 

 باشند ؟آیا كلیه افراد شاغل در مركز معاینه فنی دارای پرونده نیروی انسانی می

  ⃞كامل                   ⃞ناقص  ⃞ندارد                    سوابق شغلی    

   ⃞كامل                   ⃞ناقص  ⃞ندارد                  سوابق تحصیلی   

  ⃞كامل                   ⃞ناقص  ⃞ندارد                   سوابق آموزشی  

 وضعیت امكانات ایمنی و رفاهی مرکز-11-2

 ردیف نوع امکانات فاقد( -ناقص -وضعیت)كامل توضیحات

 2 سالن آزمون( -سامانه اطفاء حریق ) قسمت اداری  

 3 های اولیه جعبه كمك  

 2 دوربین نظارتی  

 1 ریانفضای انتظار مشت  

  آب آشامیدنی  

 بخش رفاهی

 
 

5 

 صندلی  

 تأسیسات سرمایشی  

 تأسیسات گرمایشی  

 0 ز فن (و) اگز سامانه تهویه مطبوع  

 7 )پذیرش، اتاق انتظار مشتریان، مدیریت مركز و...( تابلوهای راهنما  

 وضعیت نظافت و آراستگی محیط کار -11-3

 ردیف نام محیط كار ( ضعیف -متوسط -وضعیت) خوب

 2 محوطه مركز 

 3 كف سالن 
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 2 دیوار سالن 

 1 تجهیزات 

 5 ابزار آالت 

 0 اداری 

 نیروی انسانی -11-4

 ⃞خیر            ⃞باشند؟ بلیآیا نیروی انسانی حاضر در مركز ملبس به لباس كار مطابق با استاندارد مربوطه می -الف

 ...........................................................................................................................................................................توضیحات: ..................

 ⃞خیر            ⃞بلی            باشد ؟                             آیا لباس نیروی انسانی دارای اتیکت شناسایی می -ب 

 ...........................................................................توضیحات: ....................................................................................................................

 ⃞خیر               ⃞باشد ؟             بلیرنت مناسب برای برقراری ارتباط با سامانه سیمفا میآیا مركز دارای اینت -ج

 ............................................................................توضیحات: ....................................................................................................................

 ⃞خیر            ⃞های معاینه فنی ابطالی موجود در مركز با سامانه مطابقت دارد ؟                     بلیآیا گواهی -د

 .................................................................................................توضیحات: ...............................................................................................

 ⃞خیر     ⃞باشد ؟ بلیآیا تعداد خودروهای مردودی از نظر آالیندگی،ایمنی و ظاهری متناسب با فعالیت مركز می -ه

 ...................................................................................................................................................توضیحات: ............................................

 ⃞خیر            ⃞آیا نیروی انسانی مركز از نظر معلومات و دانش فعالیت مرتبط آگاهی واشراف كامل دارند ؟    بلی -و

 ...........................................................................توضیحات: ....................................................................................................................
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و )ضوابط بکارگيری  4 پيوست

آموزش کاربران و کارشناسان مراکز 

 معاینه فني سنگين(
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 تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در مرکز معاینه فنی

 تعداد سمت فیرد

 یك نفر فنیمدیر  1

 یك نفرمعاینه به ازای هر خط  كارشناس فنی 2

 یك نفرمعاینه به ازای هر خط  آزمونگر 3

 فریك نمركز به ازای هر  ول پذیرشؤمس 4

 یك نفر معاینه فنیگواهی ول صدور ؤمس 5

 

روز كاری )ماهیانه( در یك خط  23ساعته و  2وسیله نقلیه در ساعت برای یك شیفت كاری  1تا  2با فرض انجام معاینه 

 معاینه فنی:

ی و آزمونگر و یك توان از یك نفر بعنوان كارشناس فنمورد باشد، می 253اگر متوسط صدور گواهی معاینه فنی در مركزی زیر 

 نفر نیز بعنوان مسؤول پذیرش و صدور گواهی معاینه فنی استفاده گردد.

توان از یك نفر بعنوان مسؤول پذیرش و مورد باشد، می 733تا  253اگر متوسط صدور گواهی معاینه فنی در مركزی بین 

 صدور گواهی معاینه فنی استفاده گردد.

 مطابق جدول فوق باشد. بایدمركز  كاركنانمورد باشد، تركیب  733در مركزی باالی اگر متوسط صدور گواهی معاینه فنی 

باشند و چنانچه مركزی اجازه فعالیت روزانه در دو شیفت فنی مركز بیش از یك شیفت كاری مجاز به فعالیت نمی كاركنان

 فنی مستقل استفاده نماید.  كاركناناز دو گروه  بایدپیاپی را داشته باشد، 

یه متقاضیان ایجاد مركز معاینه فنی سنگین بایستی یك نفر مدیر فنی اصلی و نیز یك نفر مدیر فنی جایگزین واجد شرایط كل

 )در شرایط عدم امکان كاركرد مدیر فنی اصلی( انتخاب و معرفی نمایند.

 

 آموزش کارکنان 

 عنوان دوره آموزشی سطح و نوع تحصیالت عنوان فعالیت شغلی در مركز
)حداقل توضیحات

 آموزشی( ساعت

 مدیر فنی
حداقل كارشناسی در رشته مهندسی 

 های مرتبط با خودرومکانیك و یا رشته

های مکانیزه و آزمون

 ( پیشرفته)یابی خودرو عیب
 ساعت 33

 كارشناس فنی/ آزمونگر
حداقل دیپلم در رشته اتومکانیك و یا 

 های مرتبط با خودرورشته

های مکانیزه و آزمون

 ( مقدماتی)یابی خودرو عیب
 ساعت 20

 مقدماتی و پیشرفته ICDL حداقل دیپلم متصدیهای پذیرش و صندوق
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های آموزشی كه از سوی مراكز و یا قبل از شروع فعالیت رسمی خود در دورهباید كلیه كاركنان مراكز معاینه فنی سنگین 

ركت نموده و تأییدیه الزم را دریافت نمایند و مدرک مربوط به شود، شای برگزار میواحدهای آموزشی ذیصالح به صورت دوره

 تأییدیه گذراندن دوره را به نمایندگی استانی ستاد معاینه فنی سنگین تحویل نمایند.

ضمن احراز شرایط آن سمت دوره های آموزشی مربوط به آن را  بایدهر یك از كاركنان مركز جهت فعالیت در هر سمت 

 گذرانده باشد.

شود برای صدور گواهینامه آزمونگری از طرف اً گذراندن دوره متصدیی كه توسط شركت تأمین كننده تجهیزات برگزار میصرف

های آموزش كارشناسی فنی كه توسط كارشناسان فنی گذرانده شده، مورد تأیید نماید یا دورهشركت مذكور كفایت می

 باشد.می

 باشد.وابط مراكز معاینه فنی كه نیاز به ارائه گواهی نمیآشنایی با الزامات دستورالعمل شرایط و ض

سازی مدارک مربوط به تأییدیه گذراندن آموزشی، نحوه حفظ و ذخیره هایدورهو انواع محل اجرای دوره آموزشی، مفاد 

 گردد.های آموزشی از سوی ستاد معاینه فنی سنگین ابالغ میدوره

 

 نی سنگینمراکز معاینه ف کارکنانشرایط احراز 

 دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز 

 های آموزشی مورد نیازدارا بودن گواهینامه دوره 

  فعالیت تمام وقت در مركز 

 شرح وظایف مدیر فنی

 های فنی در هر خط معاینه فنیمسؤولیت تأیید نتایج آزمایش 

 فنی و صدور گواهی های ظاهری، آزمونهاینام، آزموننظارت بر صحت انجام كلیه مراحل ثبت 

  شاغل در مركز معاینه فنی و نظارت بر حسن عملکرد ایشان كاركنانتقسیم كار بین كلیه 

 های ستاد معاینه فنی سنگین و نظارت بر اجرای آنهاهای فنی و ابالغیهدریافت اطالعیه 

 ارائه پیشنهادات اصالحی جهت رفع نواقص اجرایی به مدیریت مركز 

 نی مرکزشرح وظایف کارشناس ف

 انجام بازدیدهای چشمی و ظاهری 

  مراكز و مشتریان و تأیید یا عدم تأیید نتایج آزمون كاركنانارائه مشاوره فنی و پاسخ به سؤاالت 

 های معاینه فنیآموزش آزمونگران مراكز معاینه فنی و كمك و همراهی در انجام آزمون 

 كنترل عملیات تعمیرات و نگهداری و كالیبراسیونهای الزم قبل از شروع كار خط معاینه و انجام آزمایش 

 حفظ و نگهداری مستندات فنی در آرشیو فنی و بروز كردن آنها 

 شرح وظایف آزمونگر

 و دستورالعمل اجرایی آن نامههای معاینه فنی خودرو مطابق با آیینانجام آزمون

 شرح وظایف مسؤول پذیرش

 برنامه ریزی و كنترل نوبت دهی

 ی و تکمیل فرم های مربوطهپذیرش مشتر

 تطبیق اطالعات خودرو با سند یا كارت شناسایی خودرو

 شرح وظایف مسؤول صدور گواهی معاینه فنی

  ثبت برگ آزمون خودرو، اخذ كد رهگیری از سامانه معاینه فنی و صدور گواهی معاینه فنی 

 تانداردهای زیست محیطی و ایمنی و تطبیق كارت كنترل اوراق نتایج آزمون به جهت صحت سالمت آزمون و بررسی تطبیق اس

 خودرو با اوراق ثبت نام و نتایج آزمون
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بکارگيری و  ط)ضواب 5 پيوست

آموزش کاربران و کارشناسان مراکز 

 معاینه فني سبک(
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 ضوابط به کارگيری کاربران و کارشناسان مراکز معاینه فني سبک

 باشد.)وضعیت مدیریت و نیروی انسانی( می2ان مراكز معاینه فنی طبق جدول ضوابط بکارگیری كاركن
 (. مدیریت و نیروی انسانی1جدول )

 )حداقل(تعداد سمت ردیف
 یك نفر مدیر مركز 2

 یك نفر خط معاینهازای هر دو به كارشناس فنی مركز 3

 ازای هر سه خط یك نفربه مسئول پذیرش 2

یك  معاینه ازای ظرفیت پذیرش توامان خودرو در هر خطبه ینی یا دیزلیخودروهای بنز آزمونگر 1

 نفر

 یك نفرازای هر سه خط به مسئول صدور برگ معاینه فنی 5

 نفر كی نهیمعا هرخط یازا به گر موتورسیکلتآزمون 0

دوره دیده با توانایی آزمون چشمی مخازن و گر آزمون 7

 ازسوزمتعلقات سیستم های گ

های )طبق استانداردنفر كی نهیمعا خطدو هر یازاهبحداقل 

 ملی ایران(

 باشد:های یاد شده در ذیل میشرایط احراز نیروی انسانی مراكز معاینه فنی مجاز مطابق با بند 

 مدیر مرکز

 سوابق تحصيلي و کاری 

 آوری اطالعاتتحقیقات و فن ،دارای مدرک كارشناسی مورد تایید وزارت علوم

  سال سابقه كار مرتبط با مدیریت واحدهای خدماتی خودرودارای سه

 شرح وظایف 

 نظارت بر كلیه فعالیتهای جاری در مركز

 تأمین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز جهت راهبری مركز

 مدیریت منابع انسانی و تقسیم كار بین كلیه نیروی انسانی شاغل در مركز معاینه فنی

 قدامات الزم در امر پاسخگویی به نیاز مشتریانانجام بررسی و ا

 های اصالحی جهت رفع نواقص اجراییاقدام

 پاسخگویی به ستاد معاینه فنی مربوط و كارگروه استانی مربوط

 های صادره از سوی ستاد و كارگروه استانی معاینه فنی و قوانین و مقررات مسئول حسن اجرای كلیه ضوابط و ابالغیه

مربوطه

 اس فني مرکزکارشن

 سوابق تحصيلي 

 های مرتبط باشد.، كارشناس فنی مركز باید دارای مدرک كارشناسی در رشته مکانیك یا رشتهطبق آئین نامه

 (این پیوست 3های آموزشی)منطبق با جدولگذاراندن دوره

 شرح وظایف 

 نارائه مشاوره فنی و پاسخ به سئواالت مشتریان و تأیید یا عدم تأیید نتایج آزمو

  كنترل اوراق نتایج آزمون به جهت صحت سالمت آزمون و بررسی تطبیق استانداردهای زیست محیطی و ایمنی و

تطبیق كارت خودرو با اوراق ثبت نام و نتایج آزمون

 های الزم به نیروی انسانی مركزمدیریت منابع انسانی و ارائه آموزش
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 و انجام نظارت بر عملیات تعمیرات و نگهداری و كالیبراسیون های الزم قبل از شروع كار خط معاینه انجام كنترل

تجهیزات خطوط معاینه فنی

 ها و دستورالعمل ها، نگهداری و طبقه های فراخوان و نظارت بر اجرای اطالعیههای فنی، دستورالعملدریافت اطالعیه

بندی و آموزش آن به نیروی انسانی مراكز

 شیو فنی و بروز كردن آنهاحفظ و نگهداری مستندات فنی در آر

 مسئول پذیرش

 سوابق تحصيلي 

 دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 

 های آموزشيدوره 

 های آموزشیگذراندن دوره(ICDL) 

 شرح وظایف 

 های مربوطهپذیرش مراجعین و تکمیل فرم

 تطبیق اطالعات خودرو با سند یا كارت شناسایی خودرو

 ه سیمفاورود اطالعات منظور شده در سامان

 

 آزمونگر

 سوابق تحصيلي 

  دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم فنی 

 شرح وظایف 

 های اجراییانجام آزمون معاینه فنی خودرو مطابق با دستورالعمل

 های تعریف شده در مراكزبذل دقت در انجام آزمون

 گردد.الم میهای معاینه فنی به مراكز اعهای آموزشی كه حسب نیاز از طریق ستادگذراندن دوره



 مسئول صدور گواهي معاینه فني

 سوابق تحصيلي 

 دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 

 های آموزشيدوره 

 های آموزشیگذراندن دوره(ICDL)

 شرح وظایف 

  ثبت برگه آزمون خودرو و صدور گواهی معاینه فنی از طریق سامانه سیمفا

 زمون و بررسی تطبیق استانداردهای زیست محیطی و ایمنی و كنترل مجدد اوراق نتایج آزمون به جهت صحت سالمت آ

تطبیق كارت خودرو با اوراق ثبت نام و نتایج آزمون
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 ضوابط آموزش کاربران و کارشناسان مراکز معاینه فني

های آموزش كه سوی سـتاد معاینـه   كاركنان مراكز مکانیزه معاینه فنی باید قبل از شروع فعالیت رسمی خود در دوره

شود شركت نموده و تاییدیـه الزم را  ای برگزار میهای معاینه فنی به صورت دورهی همان شهرستان و یا سایر ستادفن

هـای آموزشـی   توانند دورهگردد، دریافت نمایند. شایان ذكر است متقاضیان میكه از سوی ستاد معاینه فنی صادر می

های آموزشی ذیصالح نیز گذرانده و مـدرک مربـوط   و یا واحدهای معاینه فنی در مراكز خود را حسب صالحدید ستاد

 به تاییدیه گذراندن دوره را به ستاد معاینه فنی تحویل نمایند.

 (. مدیریت و نیروی انسانی2جدول )

 زمان عنوان دوره آموزشی سطح و نوع تحصیالت عنوان فعالیت شغلی در مراكز

ری مراكز مدیریت راهب حداقل مدرک كارشناسی  مدیر مركز

  معاینه فنی

 ساعت  23

حداقل كارشناسی در رشته مهندسی  كارشناس فنی -مدیر فنی

 ای مرتبطمکانیك و یا رشته

های مکانیزه و عیب آزمون

اثر /  یابی خودرو پیشرفته

ایمنی وسیله تصادفات بر 

ی مورد تأیید پلیس نقلیه

 راهور

 ساعت 23

 ساعت23

آشنایی با راهبری خطوط  دیپلم فنیحداقل  آزمونگر-تکنسین فنی

 مکانیزه معاینه فنی

 ساعت 23

 مقدماتی و پیشرفته ICDL حداقل دیپلم های پذیرش و صندوقمتصدی

حفظ و ذخیره سازی مدارک مربوط به تاییدیه گذراندن -های آموزشیدورهانواع مفاد مستندات -محل اجرای دوره آموزشی

 گردد.معاینه فنی اعالم میهای آموزشی از سوی ستادهای دوره

های آموزشی منظور شده برای نیروی انسانی راهبر مراكز معاینه های معاینه فنی موظفند مراتب مربوط به گذراندن دورهستاد

فنی را به صورت مستمر به كارگروه استانی و هم چنین سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت كشور جهت شناساندن 

 به سامانه سیمفا اعالم و منعکس نمایند.مشخصات راهبران 
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)روش آزمون و  6 پيوست

نقليه هایي که باید در وسایلقسمت

 سنگين مورد معاینه قرار گيرند(
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انجام معاینه فنی در مراكز معاینه فنی سنگین از دو بخش اصلی تشکیل گردیده است. بخـش نخسـت آن مربـوط بـه     

كمربنـد  -شیشه شـور  -برف پاک كن -شیشه ها -هایی نظیر بازدید وضعیت دود خروجیهری قسمتكنترل عیوب ظا

 -وضـعیت بلـوری چراغهـای جلـو     -وضعیت الستیك ها -وضعیت صدای اگزوز خودرو -تغییر شکل بدنه -بوق -ایمنی

،  -چـراغ پـالک   -ه عقبچراغ دند -چراغ ترمز -چراغ های جلو )نور باال و نور پایین( -وضعیت طلقهای چراغهای عقب

گـردد.  وضعیت متعلقات اضافی و تجهیزات ایمنی بوده كه به صورت چشمی توسط كارشـناس فنـی مركـز انجـام مـی     

پذیرد كـه  های مکانیزه است كه با استفاده از تجهیزات و ادوات ویژه آزمون صورت میبخش دیگر آن مربوط به آزمون

آزمون آزمون نور چراغ های جلـو از لحـاظ شـدت و     -ز اگزوز خودرومواردی چون آزمون سنجش آالیندگی خروجی ا

 -آزمـون ترمـز جلـو و عقـب و ترمزدسـتی و تـوزین       -آزمون لغزش جانبی محورهای جلو و عقب -آزمون صدا -جهت

منبـع   -های سوخت رسـانی لوله -های ترمزبازدید از قسمتهای تحتانی خودرو )شیلنگ -آزمون لقی جلوبندی و فرمان

بندی و اتصاالت مربوطـه(  از جملـه   ها و اهرمها و جلوبندی نظیر سیبكوضعیت اكسل -پوسیدگی كف خودرو -زاگزو

 آیند.نقلیه سنگین به مورد اجرا در میباشندكه در مورد وسایلترین آزمون های مکانیزه میعمده

د معاینـه قـرار گیرنـد بـه همـراه      نقلیه سنگین مورهایی كه باید در وسایلر این قسمت فهرست و مشخصات قسمتد

های مکانیزه و نحوه انجام آنها مطابق آخرین نسخه استاندارد معاینه فنی ابالغی از سـوی سـازمان   تشریح انواع آزمون

آزمـون هـای مربـوط بـه بازرسـی       -معاینه فنـی  -خودرو"با عنوان  -)تجدید نظر اول( 9222ملی استاندارد به شماره 

 تعیین گردیده است. "توری و تریلرهای آن هاصالحیت تردد وسایل مو

شایان ذكر است انطباق یکی از شاخص های مربوط به شماره شاسی و یا موتور با كارت مشخصـات وسـیله نقلیـه بـه     

 .باره مسئولیتی متوجه مركز معاینه فنی نمی باشدعنوان فرایند احراز اصالت خودرو محسوب نگردیده و در این

 

 کنترل عیوب ظاهری

در مراكز معاینـه   بایدنقلیه سنگین كنترل تجهیزات و قطعات تأثیرگذار در ایمنی تردد و سطح انتشار آالیندگی وسایل

فنی سنگین و منطبق بر ضوابط و مشخصات یاد شده در ذیل توسط كاربران متخصص و آموزش دیده مركز بـه مـورد   

صـحت كـاركرد مناسـب و بـدون نقـص      های یاد شده از اجرا درآید به نحوی كه پس از گذراندن و طی مراحل آزمون

 اطمینان حاصل گردد.   هاآن
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( فهرست بازدیدهای ظاهری وسیله نقلیه1جدول)   
 علل مردودی روش انجام آزمون موارد كنترلی ردیف

 پدال ترمز 2

با فشار دادن پدال ترمز عملکرد اجزاء 

 ترمز كنترل و بررسی گردد سامانه

یه دارای سیستمهای نقلوسایل-یادآوری

شده )بوستر خالئی( ترمزگیری تقویت

 باید با موتور خاموش بازرسی شوند.

درصورتی كه خودرو روشن باشد خرابی 

تواند بر روی عملکرد پدال بوستر می

تاثیر گذاشته و با این روش متصدی 

 قادر به تشخیص ایراد پدال نخواهد بود.

 ت محور و متعلقات پدال ترمز خیلی سفت اس

 فرسایش یا لقی بیش از اندازه و غیر مجاز

نبود، كمبود یا فرسایش قطعه ضد لغزش بر روی پدال ترمز 

 )آج پدال ترمز(

3 

شرایط اهرم/ پدال 
ترمزدستی وموقعیت 

ودامنه حركت اجزاء 

 به هنگام عملکرد

كه بازرسی چشمی از اجزاء، هنگامی

سیستم ترمز دستی در حال عملکرد 

 باشد.می

 

 ناكافی یا بیش از اندازهحركت 

 كند.اهرم و ضامن ترمز به درستی آزاد نمی

2 

پمپ خالء یا 

كمپرسور خال و 

 مخازن 

بازرسی چشمی از اجزاء در حالت 

كاركرد تخلیه عادی زمان مورد نیاز 

برای ایجاد خالء یا فشار هوا برای 

رسیدن به شرایط كاری ایمن و 

عملیاتی نمودن تجهیزات قطعه 

نده، شیر محافظتی چند هشدارده

 مداره و شیر تخلیه فشار.

فشار/ خال ناكافی به منظور تامین حداقل دو بار كاربرد  -2

ترمز بعد از اینکه قطعه هشدار دهنده عمل می كند )یا 

 سنجه یك عدد غیر ایمن را نشان می دهد(

زمان مورد نیاز برای ایجاد فشار هوا/خال به مقدار ایمن  -3

 ابق با الزامات  نمی باشدجهت عملکرد مط

 عدم عملکرد شیر محافظتی چندمداره یا شیرتخلیه فشار -2

نشت هوا باعث افت قابل توجه فشار یا شنیدن صدای  -1

 نشت گردد

آسیب خارجی بطوری كه بنظر برسد بر عملکرد سیستم  -5

 ترمز تاثیر می گذارد

1 
سنجه یا نمایشگر 

 هشدار فشار پایین 

 ملکرد نادرست یا نقص در سنجه یا نمایشگر فشار هوا ع كنترل عملکردی

5 
شیر كنترل عملکرد 

 ترمز دستی

بازرسی چشمی از اجزاء در هنگامی كه 

 سیستم ترمز در حال عملکرد می باشد.

 كنترل ترک خوردگی، صدمه دیدگی یا فرسایش شدید -2

 كنترل شل شدگی محور محرک شیر یا خود شیر -3

 ی در سیستم اتصاالت شل یا نشت -2

 عملکرد نامطلوب  -1

0 

فعال كننده ترمز 

دستی، كنترل اهرم، 

قفل كن ترمز 

دستی، ترمز دستی 

 الکترونیکی

بازرسی چشمی از اجزاء، هنگامی كه 

 سیستم ترمز در حال عملکرد می باشد.

فعال كننده ترمز دستی می تواند 

شامل ترمزدستی مکانیکی )اهرمی( و 

 .یا الکترومکانیکی باشد

 نماید.قفل كن به درستی قفل نمی

 ساییدگی شدید در محور اهرم یا در مکانیزم قفل كن.

جابجایی بیش از حد در اهرم ترمز دستی كه نشان دهنده 

 تنظیم نادرست است.

نبود، صدمه دیدگی یا غیر قابل استفاده بودن فعال كننده 

 ترمز دستییا اشکال در كاركرد نشانگر اخطار دهنده

 خرابی شیر یا نشت زیاد هوا -2بازرسی چشمی از اجزاء در هنگامی كه ای ترمزگیری شیره 7
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 علل مردودی روش انجام آزمون موارد كنترلی ردیف

)شیرهای پایی، 

تخلیه كننده ها، 

 گاورنرها(

 خروج بیش از اندازه روغن از كمپرسور -3 سیستم ترمز در حال عملکرد می باشد.

 شل شدگی شیر یا نصب نامناسب -2

 تخلیه یا نشت سیال هیدرولیك -1

2 

گ ترمزهای كوپلین

تریلر )الکتریکی یا 

 پنوماتیکی( 

بازكردن واتصال محدد كوپلینگ 

 سیستم ترمزگیری بین كشنده وتریلر

 نقص شیرخود آب بند یا توپی -2

 شل شدگی یا نصب نامناسب شیر یا توپی -3

 نشتی های بیش از اندازه -2

 عدم عملکرد صحیح -1

9 
مخزن ذخیره اصلی 

 مخزن فشار

 خرابی خوردگی یا نشتی مخزن -2 بازرسی چشمی

 وسیله تخلیه عمل نمی نماید -3

 شل شدگی بودن مخزن یا نصب نامناسب آن -2

23 

واحدهای كنترل 

فرمان  بر ترمز، 

سیلندر اصلی و 

سیلندرهای ترمز 

پشت چرخ 

)سیتمهای 

 هیدرولیك(

بازرسی چشمی از اجزاء در هنگامی كه 

 سیستم ترمز در حال عملکرد می باشد.

 نقص یا نا موثر بودن سیلندر ترمز پشت چرخها -2

 نقص یا نشتی سیلندر اصلی -3

 شل شدگی سیلندر اصلی -2

 ناكافی بودن مایع ترمز -1

 نبودن درپوش منبع سیلندر اصلی -5

 روشن یا نقص چراغ هشدار مایع ترمز  -0

 عملکرد نادرست قطعه هشدار دهنده سطح مایع ترمز -7

22 
لوله های انعطاف 

 پذیر ترمزنا

لوله های انعطاف بازرسی چشمی از 

هنگامی كه سیستم ترمز در  ناپذیرترمز

حال عملکرد می باشد و در شرایطی 

 كه زیر خودرو قابل رویت باشد.

در خودروهای وارداتی این لوله ها قابل 

 رویت نبوده و داخل كاور می باشد.

 احتمال وجود بریدگی یا ترک

 نشت از لوله ها یا اتصاالت

 خرابی لوله ها یا خوردگی شدید

 هاجای گذاری اشتباه لوله

23 
شیلنگ های 

 انعطاف پذیر ترمز

های انعطاف بازرسی چشمی از شیلنگ

هنگامی كه سیستم ترمز در  ناپذیرترمز

حال عملکرد می باشد و در شرایطی 

 كه زیر خودرو قابل رویت باشد.

در خودروهای  وارداتی این لوله  معموالً

 .استبل رویت نبوده و داخل كاور ها قا

 احتمال وجود بریدگی یا شکستگی

 هاخرابی، سائیدگی، پیچش یا خیلی كوتاه بودن شیلنگ

 ها یا اتصاالتنشتی از شیلنگ

 های تحت فشاربادكردگی شیلنگ

 وجود  حفره و تخلخل در شیلنگ ها

22 
كاسه های ترمز، 

 دیسك های ترمز

خطوط زیاد، ترک، شل شدگی یا سایش شدید،  -2 بازرسی چشمی 

 شکستگی كاسه یا دیسك

 كثیف بودن كاسه یا دیسك )توسط روغن، گریس وغیره( -3

 نبودن كاسه یا دیسك -2

 شل شدگی صفحه محافظ پشتی -1

21 

كابل ها، میله ها، 

اهرم ها، مجموعه 

 اتصاالت ترمز

، هنگامی كه بازرسی چشمی از اجزاء

 ی باشد.سیستم ترمز در حال عملکرد م

 خرابی یا گره خوردن كابل -2

 خوردگی یا پوسیدگی شدید اجزاء -3

 شل شدگی اتصال كابل یا میله -2
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 علل مردودی روش انجام آزمون موارد كنترلی ردیف

 معیوب بودن غالف كابل -1

 وجود مانع در مقابل حركت آزاد سیستم ترمزگیری  -5

جابجایی غیرعادی اهرمها/ میله ها/ مجموعه اتصاالت كه  -0

 می باشد. نشان دهنده عدم تنظیم یا سایش شدید

25 
عملکرد خودكار 

 ترمزهای تریلر

اتصال ترمز بین كشنده و تریلر را قطع 

 نمایید

هنگامی كه اتصال قطع باشد، ترمزهای تریلرها به صورت 

 كنند.خودكار عمل نمی

20 
عملکرد ریتاردر یا 

 ترمز اگزوز

بازرسی چشمی  و در صورت امکان 

عملکردهای سیستم ها نیز مورد آزمون 

 گیرند. قرار

بدون تغییرتدریجی در كارآیی )غیر قابل كاربرد برای  -2

 سیستمهای ترمز اگزوز(

 سیستم عمل نمی كند -3

27 

سیستم ترمز ضد 

         -( ABSقفل )

سیستم ترمز 

الکترونیکی 
(EBS) 

بازرسی چشمی وضعیت وسیله هشدار 

 دهنده )پشت داشبورد(

در صورتی كه مركز معاینه فنی مجهز 

هیزات عیب یاب دیاگ باشد، به تج

های ترمز سامانه كنترل دقیق این 

 امکان پذیر خواهد بود.

 عدم كارآیی وسیله هشدار دهنده

 هشدار دهنده، عملکرد ناكارای سیستم را نشان دهد

22 

وضعیت جعبه 

فرمان و متعلقات 

 محفظه آن

در حالی كه خودرو روی چال سرویس 

ا  قرار گرفته و در شرایطی كه  چرخ ه

باالتر از سطح جاده بوده یا بر روی 

صفحه گردان  قرار دارند )درصورت 

وجود( غربیلك فرمان راازحالت قفل به 

قفل بچرخانید ، سپس بازرسی چشمی 

 از عملکرد جعبه فرمان صورت گیرد.

بازرسی چشمی ازمتعلقات محفظه 

جعبه فرمان نسبت به شاسی صورت 

 گیرد.

ردادن نکته: در صورت عدم امکان قرا

چرخها باالتر از سطح جاده تنها موارد 

قابل  2تا  1مربوط به علل مردودی 

 كنترل خواهد بود.

 سفتی در عملکرد جعبه دنده

 سایش شدید در محور تاج خروسی)ایجاد صدای ناهنجار(

 پیچش یا جابجایی شدید محور تاج خروسی

 نشتی مشهود و قابل مالحظه روغن

 است.ناسب متصل نشده محفظه جعبه فرمان به صورت م

 افزایش لقی بین سوراخهای تثبیت كننده در شاسی

 شکستگی  یا نبود پیچ های تثبیت كننده

 شکستگی محفظه جعبه فرمان

29 
وضعیت مجموعه 

 اتصاالت فرمان

الی كه خودرو روی چال درح

غربیلك/ دسته فرمان را در ،قرارگرفته

جهت عقربه های ساعت و خالف آن 

از یك آشکار ساز لقی بچرخانید یا 

 چرخ استفاده شود.

بازرسی چشمی ازاجزاء فرمان برای 

فرسایش، شکستگی وایمنی صورت 

 گیرد.

 جابجایی بین اجزائی كه باید نسبت به هم ثابت باشند

 فرسایش شدید در اتصاالت

 شکستگی  و تغییرشکل  در هر قطعه

 كننبود قطعات قفل

 در یك راستا نبودن اجزاء 

 ناسب یا تغییرات نابجاتعمیر نام

 نبودن گردگیر، شروع خرابی یا  تشدید آن
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 علل مردودی روش انجام آزمون موارد كنترلی ردیف

33 
عملکرد مجموعه 

 اتصاالت فرمان

خودرویی كه روی چال سرویس قرار 

گرفته است را تحت كاركرد موتور 

)فرمان هیدرولیك(، غربیلك فرمان را 

از حالت قفل به قفل بچرخانید. بازرسی 

چشمی جابجایی مجموعه اتصاالت 

 یرد.صورت گ

اثرگذاری بخشهای ثابت شاسی در حركت آزاد اهرم بندیهای 

 فرمان.

 كنند یا وجود ندارند.متوقف كننده های فرمان عمل نمی

32 
فرمان با سیستم 

 هیدرولیك

خودرویی راكه روی سیستم فرمان 

چال سرویس قرار گرفته است را از 

لحاظ نشتی و سطح مخزن سیال 

د( هیدرولیك )اگر قابل رؤیت باش

كنترل نمایید كه سیستم فرمان 

 هیدرولیك كار كند.

 

 نشت روغن هیدرولیك

 ناكافی بودن روغن هیدرولیك

 عدم عملکرد مکانیزم

 شکستگی یا شل شدگی مکانیزم

 عدم تنظیم یا گرفتگی اجزاء

 تعمیر نامناسب یا تغییرات نابجا

 ها/ شیلنگ ها خرابی، پوسیدگی شدید كابل -7

33 
وضعیت غربیلك 

 رمان/دسته فرمانف

در شرایطی كه  چرخ ها  بر روی سطح 

جاده بوده، غربیلك فرمان را در زوایای 

صحیح نسبت به ستون، از سمتی به 

سمت دیگر حركت داده و فشار رو به 

باال و پایین را اعمال كنید. بازرسی 

 چشمی از لقی صورت گیرد.

جابجایی )لقی( نسبی بین غربیلك فرمان و ستون، كه 

 نگر لقی است.نشا

 نبود قطعه نگهدارنده بر توپی غربیلك فرمان

 شکستگی یا لقی توپی، زهواره یا پره غربیلك فرمان

32 
ستون/ چهار شاخه 

 و دوشاخه فرمان

ای كه بر غربیلك فرمان وسیله نقلیه

روی یك چال سرویس قرار گرفته است 

را در امتداد ستون هل داده و بکشید، 

فرمان رادر غربیلك فرمان/ دسته 

جهات مختلف در زوایای صحیح نسبت 

به ستون/ دوشاخه ها هل دهید. 

بازرسی چشمی از لقی، و شرایط 

پذیر یا اتصاالت كلی اتصاالت انعطاف

 صورت گیرد.

 جابجایی)لقی( زیاد مركز غربیلك فرمان به باال وپایین

جابجایی)لقی(شدید باالی ستون فرمان بصورت شعاعی از 

 مانمحور ستون فر

 شروع خرابی یا بدتر شدن اتصاالت انعطاف پذیر

 نقص متعلقات

 تعمیر نامناسب یا تغییرات نابجا

31 

فرمان با سیستم 

پمپ 

 (EPSالکترونیکی)

بازرسی چشمی و كنترل هماهنگی بین 

زاویه غربیلك فرمان و زاویه چرخ ها در 

 حالت موتور روشن/خاموش.

 

فرمان یا  (MIL)عملکرد نادرست چراغ نمایشگر خرابی

سیستم پمپ الکترونیکی، هر نوع نقص فنی سیستم را نشان 

 دهد.می

 ناهماهنگی بین زاویه غربیلك فرمان و زاویه چرخ ها

 عدم عملکرد سیستم پمپ الکترونیکی

 شرایط شیشه 35

 بازرسی چشمی 

  با مراجعه  به شکل زیر وضعیت

ناحیه مشخص شده در شیشه جلو را 

د راننده را از این كنترل نموده و دی

شکستگی یا رنگ پریدگی شیشه یا صفحه شفاف )مثل 

 های رنگی در صورتی كه نصب آن مجاز باشد(برچسب

 رقابل قبولشیشه یا صفحه شفاف در شرایط غی

آسیب دیدگی یا ترک خوردگی از دایره ای :Aدر منطقه  -
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 منطقه بررسی نمایید:

 
 عبارت است از:Aمنطقه

 در منطقه جاروب برف پاكن ها  -

 mm393به عرض  -

 با خط مركزی منطبق بر مركز فرمان -

برچسبهای نصب شده بر روی شیشه 

درصورتی كه دید راننده را به وضوح 

 دچار مشکل نماید بایستی كنده شود.

مورد شیشه شرایط اعالمی تنها در 

های جلو كاربرد داشته و برای شیشه 

های عقب در صورتی كه ترک موجب 

ایجاد اختالل دید از عقب و ناایمن 

 شدن خودرو نگردد بالمانع می باشد.

باشد. بخشی از برچسب های بزرگتر می mm23به قطر 

در منطقه یاد شده mm25نصب شده به طول بیشتر از 

ادامه یافته باشد.خرابی ها و عیوب متعددی كه دید راننده را 

 مختل نماید.

یب دیدگی یا ترک در دیگر مناطق: )جاروب برف پاكن(آس -

 باشد.بیشتر می cm33خوردگی از قطر 

در آن  cm33 برچسب یا مانع دیگری به قطر بیش از  -

 منطقه وجود داشته باشد.

30 
آینه ها و تجهیزات 

 دید عقب

 نبود یا عدم نصب آینه یا قطعه مطابق با الزامات  بازرسی چشمی

ودن غیركاربردی بودن، خرابی، شل بودن یا غیر مطمئن ب

 آینه یا قطعه

37 
برف پاک كن 

 شیشه جلو

 نبود یا عدم كاركرد برف پاک كن بازرسی چشمی

 نبود یا نقص آشکار تیغه برف پاک كن

كن و یا قرارگیری در منطقه پاکخرابی یا فقدان كلید برف

 ای دور از دسترس راننده

كن به صورت اتوماتیك به پاکعدم كاركرد مستمر برف

 ن آنهنگام روشن بود

 شیشه شوی جلو 32

 كندشیشه شوی بطور مناسب كار نمی بازرسی چشمی

خرابی یا فقدان شیشه شوی و یا قرارگیری كلید راه اندازی 

 آن  در منطقه ای دور از دسترس راننده

39 
شرایط و عملکرد 

 چراغهای جلو

 بازرسی چشمی و بررسی عملکرد

راننده با راهنمایی آزمونگر در خصوص 

خاموش كردن نور چراغ های روشن و 

 نمایدجلو اقدام می

 نقص یا نبودچراغ/ منبع روشنایی )المپ(

 نقص یا نبود سیستم پرتوافکن )رفلکتور یا لنز(

 مطمئن چراغ. نصب نا

 هاشکستگی طلق

 هاكدر بودن  طلق  و بازتابنده چراغ

های رنگی غیر مجاز و نور خیره كننده استفاده از انواع المپ

های غیر معمول با توان باال كه خارج از یا زنون سفید و
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تجهیزات استاندارد تولید كننده خودرو بروی كاسه چراغ 

 خودرو نصب میشوند.

 روشنایی و متعلقات غیر مجاز سامانهاستفاده از هرگونه 

رنگ، موقعیت یا شدت نور منتشر شده از چراغ مطابق با 

 الزامات  نیست

عوارضی است كه آشکارا شدت نور روی لنز یا منبع روشنایی 

 دهد.را كاهش یا رنگ منتشر شده را تغییر می

 عدم سازگاری بین نوع المپ و چراغ.

23 

چراغهای موقعیت 

جلو و عقب، 

چراغهای نشانگر 

جانبی و چراغهای 

 منتهی الیه

 بازرسی چشمی و بررسی عملکرد

 

 نقص منبع روشنایی )المپ( -2

 نقص لنز -3

 ن چراغنصب نا مطمئ -2

 كندبا الزامات  عمل نمی روشن و خاموش كردنكلید  -1

 .كنترل وسیله نقص در عملکرد  -5

رنگ، موقعیت یا شدت نور منتشر شده از چراغ مطابق با  -0

 الزامات  نیست

روی لنز یا منبع روشنایی عوارضی است كه آشکارا شدت  -7

 دهد.نور را كاهش یا رنگ منتشر شده را تغییر می

 چراغ ترمز 22

 نقص منبع روشنایی عملکردو بررسی بازرسی چشمی 

 نقص لنز

 مطمئن چراغ نا نصب

 كندبا الزامات  عمل نمی روشن و خاموش كردنكلید 

 .كنترل وسیله نقص در عملکرد 

رنگ، موقعیت یا شدت نور منتشر شده از چراغ مطابق با 

 نیست. الزامات 

23 
چراغ راهنما و اعالم 

 خطر

 نقص منبع روشنایی عملکردو بررسی چشمی بازرسی 

 نقص لنز

 مطمئن چراغ. نا نصب

 كلید مطابق با الزامات  عمل نمی كند

رنگ، موقعیت یا شدت نور منتشر شده از چراغ مطابق با 

 نیست الزامات 

 دفعات چشمك زنی مطابق با الزامات  نیست

22 
های مه شکن چراغ

 جلو و عقب

 نقص منبع روشنایی دعملکرو بررسی بازرسی چشمی 

 نقص لنز

 مطمئن چراغ نا نصب

 كندبا الزامات  عمل نمی روشن و خاموش كردنكلید 

رنگ، موقعیت یا شدت نور منتشر شده از چراغ مطابق با 

 نیست. الزامات 
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 چراغ دنده عقب 21

 نقص منبع روشنایی عملکردو بررسی بازرسی چشمی 

 نقص لنز

 است.چراغ بطور مطمئن نصب نشده

رنگ، موقعیت یا شدت نور منتشر شده از چراغ مطابق با 

 .یستالزامات ن

 كند.سیستم مطابق با الزامات  عمل نمی

 كند.مطابق با الزامات  عمل نمی روشن و خاموش كلید

 چراغ پالک عقب 25

 تاباند خودرو می مستقیم به عقب را  چراغنور عملکردو بررسی بازرسی چشمی 

 نقص منبع روشنایی

 مطمئن چراغ. نا صبن

 و چراغ اضافی روی سطح پالک  LEDنصب هرگونه  -1

روشن و خاموش شدن چراغ پالک عقب به صورت  -5

 های موقعیت، نور باال و پایین، مه شکنمستقل از چراغ

20 

شب نماها،عالمتهای 

انعکاسی )شب نما( 

و صفحات عالمت 

دهنده نصب شده 

 در عقب خودرو

 نقص یا خرابی در تجهیزات انعکاسی عملکردو بررسی بازرسی چشمی 

 نصب نامطمئن رفلکتور

 بازتابش نامنطبق با الزامات از نظر رنگ یا موقعیت

27 

اتصاالت الکتریکی 

نقلیه، بین وسیله

كشنده و تریلر یا 

 نیمه تریلر

بازرسی چشمی: در صورت امکان 

برقراری اتصال الکتریکی را بررسی 

 كنید.

 ای ثابتنصب نامطمئن اجز -2

 مشاهده عایق خراب یا صدمه دیده -3

نقلیه كشنده درست اتصاالت الکتریکی تریلر یا وسیله -2

 كندعمل نمی

22 

سیم كشی 

الکتریکی )دسته 

 سیم(

بازرسی چشمی خودرو در حالی كه بر 

روی یك چال سرویس قرار دارد 

 )شامل محفظه موتور حسب مورد(

 ن ایمنی كافیمشاهده سیم كشی نا ایمن یا بدو -2

 مشاهده سیم كشی آسیب دیده  -3

 مشاهده عایق خراب یا صدمه دیده -2

 هاباتری 29

 شل شدگی -2 بازرسی چشمی

 نشتی -3

 كلید معیوب )اگر ضرورت داشته باشد( -2

 فیوزهای معیوب )اگر ضرورت داشته باشد( -1

 تهویه نامناسب )اگر ضرورت داشته باشد( -5

 كمربند ایمنی 13

 .گاه كمربند خراب استنقطه تکیه -2 رسی چشمی و از طریق عملکردباز

 .تکیه گاه شل است -3

 .فقدان كمربند های اجباری و عدم اتصال مناسب  آنها -2

 كمربند ایمنی آسیب دیده است. -1

 كمربند ایمنی مطابق با الزامات نیست. -5

غالف نگهدارنده كمربند ایمنی آسیب دیده یا به درستی  -0

 كند.نمیكار 
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پیش كشنده كمربند ایمنی آسیب دیده یا به درستی كار  -7

 كند.نمی

 آتش خاموش كن  12
 فقدان آن  -2 بازرسی چشمی

 مطابق با الزامات نمی باشد. -3

13 
مثلث هشدار دهنده 

 )در صورت نیاز(

 مفقود شده یا كامل نمی باشد. -2 بازرسی چشمی

 مطابق با الزامات نمی باشد -3

12 
عبه كمك های ج

 اولیه)درصورت نیاز(

 مفقود شده یا كامل نمی باشد. -2 بازرسی چشمی

 مطابق با الزامات نمی باشد -3

11 
مانع چرخ )گوه( )در 

 صورت نیاز(

 گم شده یا اینکه در شرایط خوبی نیست. بازرسی چشمی

15 
دستگاه هشدار 

 دهنده صوتی )بوق(

 كندیكار نم-2 بازرسی چشمی و از طریق عملکرد

 غیر مطمئن بودن -3

 مطابق با الزامات  نیست. -2

 سرعت سنج  10

بازرسی چشمی و از طریق عملکرد در 

حین انجام آزمون جاده از طریق وسایل 

 الکترونیکی

 مطابق با الزامات نصب نشده است. -2

 غیر قابل استفاده است. -3

 قابل روشن شدن نیست. -2

17 

تاخوگراف یا ثبت 

ر كننده نمودا

سرعت )اگرنصب 

شده /مورد نیاز 

 باشد(

 مطابق با الزامات نصب نشده است. -2 بازرسی چشمی

 فعال نیست -3

 مهر و موم معیوب یا ناقص -2

 پالک كالیبراسیون ناقص، ناخوانا یا منقضی شده است. -1

 به وضوح دستکاری شده است. -5

 ی تایرها منطبق با مقادیر كالیبره شده نیست.اندازه -0

12 

كنترل الکترونیکی 

( اگر ESCپایداری)

نصب شده/مورد نیاز 

 باشد(

 حسگرهای سرعت چرخ آسیب دیده اند. -2 بازرسی چشمی 

 سیم كشی ها آسیب دیده اند. -3

 اجزای دیگر آسیب دیده اند. -2

 سوئیچ مربوطه آسیب دیده یا به درستی كار نمی كند. -1

5- MIL  مربوط بهESC دهد.شان مینوعی از خرابی را ن 

19 
شاسی یا فریم و 

 اتصاالت آن 

بازرسی چشمی خودرویی كه روی چال 

 سرویس قرار گرفته است.

 ترک برداشتن یا تغییر سکل هر كدام از متعلقات شاسی  -2

 غیرایمن بودن صغحات تقویت كننده یا چفت و بست ها -3

خوردگی بیش از حد كه بر صلبیت قرارگیری قطعات  -2

 شد.اثرگذار با

53 

باک سوخت و 

شامل گرم ها )لوله

كن باک سوخت و 

 لوله(

بازرسی چشمی خودرویی كه روی چال 

 قرار گرفته است. 

 شل شدگی باک یا لوله ها -2

 ، فقدان یا غیر اثربخش بودن درب باک نشست سوخت -3

 لوله های آسیب دیده یا پوسیده  -2

درستی كار شیرقطع كن جریان سوخت )اگر نیاز باشد(به  -1

 نمی كند.

 خطر وقوع آتش سوزی در اثر: -5
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 نشت سوخت 

 باک سوخت یا لوله اگزوزبه درستی پوشیده نشده است.

 شرایط محفظه موتور

52 

سپرها، محفظه های 

جانبی و متعلقات 

 حفاظتی عقب 

آسیب دیدگی یا خراشیدگی مشابه حالتی كه  ،جداشدن -2 بازرسی چشمی

 باشند.سپرها دچار برخورد شده 

 تجهیزات به وضوح مطابق با الزامات نمی باشد. -3

53 

زاپاس بند چرخ 

)اگر نصب شده 

 باشد(

 زاپاس بند در شرایط مناسب نیست. -2 بازرسی چشمی

 زاپاس بند ترک برداشته یا غیر ایمن است. -3

چرخ زاپاس تحت شرایط ایمن در زاپاس بند جا نخورده و -2

 .احتمال افتادن آن وجود دارد

52 

مکانیزم اتصال و 

الزامات یدک 

 كشیدن

بازرسی چشمی برای كنترل سایش و 

عملکرد صحیح با توجه به مقادیر 

گیری شده به كمك تجهیزات اندازه

 خاص ایمنی 

 اند.آسیب دیده، ناقص یا شکسته اجزاء -2

 .سایش بیش از حد اجزا -3

 .وجود نقص در اتصاالت  -2

ستگاه ایمنی هیچگونه فقدان یا كاركرد نادرست د -1

 آشکارسازی كارنمی كند.

مسدود شدن پالک یا هركدام از المپ ها )وقتی استفاده  -5

 .شوند(نمی

 .تعمیر و یا تغییر نامناسب -0

51 
درها و نگه 

 های دردارنده

 یك در به درستی باز و بسته نمی شود. -2 بازرسی چشمی

سته باقی یك در به سهولت باز نشده یا اینکه بخوبی ب -3

 نماند.

در، لوال، نگه دارنده ها، دستگیره ها  و ستون در شل یا  -2

 خراب است.

55 
خروجی های 

 اضطراری

بازرسی چشمی و در صورت مقتضی از 

 طریق عملکرد

 عملکرد معیوب -2

 نشانه های خروجی اضطراری ناقص یا ناخوانا است. -3

 عدم وجود چکش برای شکستن شیشه  -2

 الزامات نمی باشد.مطابق با  -1

 صندلی راننده  55
 صندلی شل یا با اسکلت معیوب  -2 بازرسی چشمی

 مکانیزم تنظیم به درستی كار نمی كند. -3

 صندلی های دیگر 50

 صندلی ها در شرایط معیوب یا غیر ایمن هستند -2 بازرسی چشمی

 صندلی ها مطابق با الزامات نصب نشده اند. -3

اگر مجاز باشند( بطور خودكار كار صندلی های تاشو ) -2

 كنند.نمی

57 

گلگیر )زائده های 

گلگیر یا بچه 

گلگیرها(، حفاظهای 

 پاشش )شل گیر(

 شل شدن، جداشدن یا خوردگی شدید -2 بازرسی چشمی

 خالصی نامناسب گلگیر تا چرخ -3

 عدم مطابقت با الزامات -2
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52 
شرایط كابین و 

 پوسیدگی بدنه

 بازرسی چشمی

بدنه خودرو را از لحاظ  وضعیت

پوسیدگی،  تغییر شکل و  عدم وجود 

 نقاط تیز و برنده كنترل نمایید.

 

داشبورد شل شده یا آسیب دیده یا موارد مشابه آن كه باعث 

 شود.صدمه به سرنشینان می

 ستون بدنه غیر ایمن است.

 ورودی غیر مجاز موتور یا دود اگزوز

 تعمیر یا تغییر نامناسب

دگی و دفرمگی شدید قطعات بدنه كه باعث وجود پوسی

 مشکالت ذیل گردد:

 ایجاد ظاهر نامناسب -

 هاعدم استحکام اتصال بدنه به ستون -

 ایجاد نقاط تیز و برنده -

59 
وضعیت صدای 

 اگزوز خودرو

 سطح صدا بیشتر از مقادیر مجاز در الزامات  است. ارزیابی حسی

از بروز سر و صدا  جلوگیری سامانههای از قسمتهر كدام 

شل شده، بیفتد، آسیب ببیند، ناقص شود و یا آشکارا 

 دستکاری شده به گونه ای كه بر سطوح صدا اثر بگذارد.

03 

تجهیزات كنترل 

آالینده های 

 خروجی از اگزوز

تجهیزات كنترل آالیندگی بدون نظارت  -2 بازرسی چشمی

 سازنده،نصب،تغییر و یا معیوب شده اند.

 شتی كه بتواند بر اندازه گیری آالینده اثر بگذارد.وجود ن -3

02 
توپی چرخ )محور 

 اصلی(

 شل یا گم شدن مهره ها یا پیچ های چرخ -2 بازرسی چشمی

 ساییده شدن یا آسیب دیدن توپی چرخ -3

 و رینگ چرخ ها 03

بازرسی چشمی چرخ های خودرو از دو 

طرف كه روی چال سرویس قرار گرفته 

 باشد.

 نه عیب جوش كاری یا ترک برداشتنهرگو -2

 تایر به درستی روی رینگ جا نخورده است. -3

 تایرها ساییده شده است. وچرخ كج شده  -2

اندازه و نوع چرخ مطابق با الزامات نبوده و بر ایمنی  -1

 اثرگذار است.

 رینگ استانداری كه توسط خودروساز توصیه نشده باشد.-5

 وضعیت الستیکها 02

شمی قسمت خارجی و بازرسی چ

داخلی الستیکها هم از طریق چرخاندن 

فرمان و هم از طریق جلو و عقب بردن 

 خودرو روی زمین

براساس استاندارد جهت مشاهده تمام 

قسمتها، چرخاندن فرمان هنگامی كه 

خودرو روی زمین نبوده و روی چال 

انجام می شود. در سنجش سرویس 

میزان ضخامت الستیك از دستگاه 

 مت سنج استفاده می شود.ضخا

اندازه، ظرفیت تحمل بار و عالمت مصوب تایر مطابق با 

 الزامات اثر گذار بر  ایمنی حركت در جاده  نمی باشد.

 تایرهایی با اندازه متفاوت بر روی همان محور یا همان چرخ

تایر هایی با كاركرد متفاوت بر روی همان محور )رادیال یا 

cross-ply) 

 سیب یا بریدگی جدی تایرهرگونه آ -1

 عمق آج سطحتماس تایر مطابق با الزامات  نمیباشد. -5

 سایش تایر به سبب درگیر شدن با  سایر اجزا -0

اند مطابق با الزامات تایر هایی كه مجددا شیار زده شده -7

 نیستند.

نمایش فشار هوا بد عمل كرده یا به وضوح  سامانه -2

 غیرقابل استفاده است.
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های تایر و یا در گونه تورم و كندگی از دور یا آجهر  -9

 معرض دید قرار گرفتن الیاف مربوطه

 باشد.عمق آج ها از شاخص پایین تر می -23

رینگ و تایر استانداردی كه توسط خودرو ساز توصیه  -22

 نشده باشد.

 اتصاالت تعلیق 01

بازرسی چشمی خودرویی كه روی چال 

توان از  سرویس قرار گرفته است. می

آشکارسازهای لقی چرخ استفاده نمود 

و توصیه می شود برای خودروهایی كه 

تن جرم خالص دارند، از  5/2بیش از 

 انها استفاده شود.

سایش بیش از حددر اتصال گردان )یا شاه پین( و یا  -2

 بوش ها یا محل اتصاالت سیستم تعلیق 

 نبود گردگیر یا خراب شدن آن -3

 تعلیق بادی 05

 غیرقابل استفاده بودن سیستم  -2 بازرسی چشمی

ای كه به تغییر و یا خرابی اجزا به گونههرگونه آسیب،  -3

 صورت جدی بر عملکرد سیستم اثر بگذارد.

 نشت قابل شنیدن سیستم. -2

 نشتی های سیال  00

هرگونه نشتی بیش از اندازه سیال كه برای محیط زیست  بازرسی چشمی

سایرین در جاده از نظر ایمنی ایجاد خطر  مضر بوده و برای

 نماید.

نصب مهار دورادور  07

 حمل بارخودروهای 

 عدم نصب مهار دورادور خودروهای حمل بار عملکردو بررسی بازرسی چشمی 

 

منطبق بر مفاد آیین نامه راهنمایی و رانندگی و استانداردهای ملـی، نصـب هرگونـه تجهیـزات اضـافی بـر روی بدنـه        

كه بنا بر تشخیص كارشناسان مراكز معاینه فنی موجب تشدید شـدت تصـادف و بـروز خسـارات و تهدیـد در       خودرو

 گردد.ایمنی تردد گردد، موجب مردودی خودرو از دریافت گواهی معاینه فنی می

عاینـه  كامل و عملیاتی نمـودن آن در مراكـز م   كاربرگستاد معاینه فنی سنگین مستند بر جداول فوق نسبت به تهیه 

به صـورت كپـی و یـا     دیاد شده به عنوان یکی از مستندات اجباری بای كاربرگنماید. فنی تحت پوشش خود اقدام می

 افزاری ضمیمه پرونده آزمون خودرو باشد.نرم
 

 های معاینه فنیآزمون

كاربرهای آمـوزش   ازطریق،خودرو)خط معاینه فنی(های معاینه فنی خودرو توسط تجهیزات و ادوات ویژه آزمونآزمون

دیده صورت می پذیرند. تجهیزات خطوط معاینه فنی باید دارای خصوصـیات و مشخصـات ویـژه اعـالم شـده در ایـن       

دستورالعمل بوده و حداقل سطوح تبیین شده در آن را از منظر كیفی و دقت قرائت پارامترهای مورد نظـر در آزمـون   

 بـر اعـالم شـده و    از تجهیـزات اسـتخراج و  به صورت خودكار و مکـانیزه   بایدهای فنی لحاظ نماید. نتایج انجام آزمون

 و خودكارو ارسال بر خط را داشته باشد. سازیسامانه سیمفا قابلیت ذخیره 
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 آزمون سنجش قدرت ترمزگیری

گیری قدرت ترمزهای چرخهای سمت چـپ و راسـت در   با اندازه (،از مهمترین آزمونهای خط معاینه فنی)آزمون ترمز 

شـود. تجهیـزات مـورد اسـتفاده در ایـن      رهای جلو، عقب و ترمز دستی، مقادیر حاصله با مقادیر مجاز مقایسه میمحو

( كه هـر زوج توسـط   یا روكش اپوكسیآزمون دو زوج استوانه ای فلزی )با پوشش جوشکاری شده یا روكش پالستیکی

خودرو را به دوران وا داشـته و پـس از    كنند، چرخ های سمت راست و چپ یك محوریك موتور الکتریکی حركت می

کهـا و موتـور الکتریکـی توسـط یـك سیسـتم       تشروع ترمزگیری توسط راننده نیروی اعمالی ترمزهـا بـه مجموعـه غل   

 شود. گیری میالکتریکی اندازه

نتایج حاصل از قدرت ترمزگیری كلیه چرخها و مجموع ترمزهای خـودرو پـس از پـردازش بـا مقـادیر مجـاز مقایسـه        

گیـری وزن خـودرو آزمـون    انـدازه )گیری وزن خـودرو را نیـز داشـته باشـند     قابلیت اندازه بایدگردد. این تجهیزات می

 Axle Loadیـا  گـردد، ولـی جهـت انجـام محاسـبات مـورد نیـاز، وزن هـر محـور بـه كمـك باسـکول            محسوب نمی

Scalesشودگیری میاندازه). 

 ( روش انجام آزمون ترمز2جدول) 
 علل مردودی روش انجام آزمون د كنترلیموار ردیف

2 

عملکرد و 

 سامانهكارآیی 

 ترمزگیری

های آزمون ترمز قرارداده  های خودرو را بر روی غلطك چرخ

كیلومتر در  5ها )با سرعت حدود و پس از حركت غلطك

ساعت( راهبر به پدال ترمز تقریباً نصف نیروی حداكثر، 

دال را با همان نیرو اعمال نیرو می نماید پس از آن راهبر پ

به صورت ثابت چند ثانیه نگه داشته تا میزان تاب كاسه 

ها مشخص گردد و بعد از آن راهبر به آهستگی حداكثر چرخ

 نماید.نیرو را اعمال می

 2533وسایل نقلیه یا یك تریلر با حداكثر بار مجاز بیش از 

kg  یا  22329-3باید تحت استاندارد ملی ایران شماره

 معادل مورد بازرسی قرار گیرند. هایروش

بین نیروهای ترمز  23عدم توازن بیش از %  -2

 چرخهای سمت چپ و راست در هر محور

حداقل نسبت ترمزگیری مطابق مقادیر ذیل  -3

 شود.حاصل نمی

نقلیه ثبت شده وارداتی مدل حداكثر كارآیی وسایل

 به باال بعد از اجباری شدن این استاندارد: 3323

 N2 :15%نوع گروه 

 M2 :53%و  M3و  M2گروه  نوع 

 N2 :12%و  N3گروه نوع 

 O1 :13%و  O2و  O3گروه نوع 

عدم ثبت نتایج برای هر یك از ترمزها  -2

 جلو یا عقب و ترمزدستی( )ترمزچرخهای

نوسان شدید نیروی ترمز در اثر اعوجاج دیسك  -1

 و یا بیضی شدن كاسه چرخ

3 

عملکرد و 

 سامانهكارآیی 

 دستیرمز ت

آزمون ترمز قرارداده  یها های خودرو را بر روی غلطك چرخ

كیلومتر در  5ها)با سرعت حدود و پس از حركت غلطك

ساعت( راهبر جهت آزمون ترمز دستی اهرم دستی را به 

 آهستگی به سمت باال كشیده تا به حداكثر مقدار خود برسد.

ز دستی توجه داشته باشید از اعمال نیروی زیاد به اهرم ترم

 جداً خوداری فرمایید.

جهت آزمون ترمز دستی، اهرم دستی را به آهستگی به 

 سمت باال كشیده تا به حداكثر مقدار خود برسد.

شتاب نسبی ترمز دستی برای كلیه وسایل نقلیه در 

 باشد. %23حالت بدون بار حداقل معادل 
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 آزمون هم راستایی چرخها )لغزش جانبی چرخهای جلو(
آزمون به كمك یك صفحه متحرک كه قابلیت حركت در جهات عرضی )بـه سـمت چـپ و راسـت( را دارد بـا      در این 

متـر پیمـایش خـودرو     2333عبور چرخها از روی آن، میزان انحراف چرخها بر حسب میزان انحراف )به متـر( در هـر   

به باز و بسته نمودن قطعات مشـخص   شود. با انجام این آزمون در سریع ترین زمان ممکن و بدون نیازگیری میاندازه

اند و این كه برهم خوردن ایـن زوایـا   گردد كه آیا زوایای مربوط به جلوبندی خودرو در وضعیت مناسب قرار گرفتهمی

 گردد یا خیر.موجب برهم خوردن باالنس دینامیکی خودرو شده و خودرو فاقد فرمان پذیری الزم در حركت می

 
 

 جانبی چرخهای جلو( آزمون لغزش 3جدول) 

 علل مردودی روش انجام آزمون موارد كنترلی

 تنظیم فرمان

 امتداد چرخ های فرمان را با تجهیزات مناسب كنترل نمایید.

گانه  3این بخش اولین قسمت از آزمون های آزمون )

كیلومتر در ساعت  5باشد.دراین مرحله خودرو با سرعت می

رخها بدون توقف عبور از صفحه لغزان آزمون ناهمراستایی چ

 (.می نماید

همراستایی، مطابق با اطالعات سازنده وسیله نقلیه 

 یا الزامات نباشد.

در حالت عمومی در صورت موجود نبودن اطالعات 

مقدار  سازنده بنا بر دستورالعملهای سایر كشورها،

 باشد. -23+و23بیشتر از نبایستی ثبت شده 

 

 ز اگزوز موتورهای دیزلیهای خروجی اآزمون سنجش آالینده
گیـری  در این آزمون میزان كدری دود خروجی از اگزوز خودروهای دیزلی بوسیله دسـتگاه سـنجش آالینـدگی انـدازه    

باشـد و حـدود مجـاز    شود. مطابق این دستورالعمل كه منبعث از ابالغیه های سازمان حفاظت از محیط زیست میمی

سط آن سازمان به صورت دوره ای جهت مالک عمل قراردادن در مراكز معاینـه  های موتورهای دیزلی توانتشار آالینده

پـذیرد و در صـورتی كـه    گردد. انجام این آزمون در شرایط كاركرد موتور در دور آرام صورت میفنی سنگین اعالم می

موتـور خـودرو ضـروری     های به عمل آمده از مقادیر مجاز باالتر باشد انجام تنظیمات یا تعمیـرات بـر روی  گیریاندازه

 گردد.می

 

 های خروجی از اگزوز( آزمون سنجش آالینده4جدول) 

 علل مردودی روش انجام آزمون مواردكنترلی

كدری 

حاصل از 

 دوده

كدری گاز خروجی از اگزوز در حالت بدون شتاب )بدون بار از حالت خالص تا حداكثر  -2

 ر محاسبه می شود.ی خالص ودر حالت كالچ درگیدور موتور( با دنده

 آماده سازی خودرو:-3

خودروها را می توان بدون اماده سازی شرایط اولیه مورد آزمون قرار داد؛ اگرچه برای  -3-2

آزمون ها باید در حالتی باشد كه موتور گرم شده و در شرایط مکانیکی اطمینان از نتایج، 

 رضایت بخشی باشد.

برای خودروهای  -2

پالک شده یا 

خودروهایی كه برای 

اولین بار پس از تاریخ 

مشخص شده در 

الزامات استفاده می 
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 علل مردودی روش انجام آزمون مواردكنترلی

 الزامات پیش شرط: -3-3

كامالً گرم باشد، برای اندازه گیری دمای طبیعی كاركرد موتور می توان از موتور باید  -

روش های مختلفی همچون اندازه گیری دمای روغن موتور بوسیله میله مدرج درون لوله 

باشد، استفاده نمود. چنانچه به  23cعمق سنج سطح روغن )گیج روغن( كه باید حداقل 

ها میسر نباشد، می توان با ین گونه اندازه گیریسبب شکل و ساختار بدنه موتور امکان ا

تثبیت دمای عملکرد عادی موتور به روشهای دیگر به عنوان مثال از طریق راه اندازی فن 

 خنك كن موتور بهره گرفت.

 سیکل بدون شتاب یا ازیك روش مشابه تخلیه گردد.  2بایدسیستم اگزوز به وسیله حداقل -

 روش آزمون : -2

ثانیه از وارد  23وتورهای دیزل سنگین قبل از شروع انجام ازمون باید به مدت برای م -2-2

نمودن فشار به پدال گاز اجتناب نمود )این كار به منظور غیرفعال باقی ماندن موتور توربو 

 شارژ و وارد نشدن بار به موتور صورت می گیرد(.

ر توان حاصل از پمپ برای شروع هر دوره آزمون، به منظور دستیابی به حداكث -2-3

انژكتور، پدال گاز باید به سرعت و پیوسته به طور كامل اما نه شدید و محکم پایین آورده 

 شود )دركمتر از یك ثانیه(.

در طی هر آزمون، موتور باید به حداكثر دور موتور برسد. خودروهایی كه به سیستم  -2-2

ه توسط سازنده برسند و اگر انتقال قدرت اتوماتیك مجهزند باید به سرعت مشخص شد

اطالعات سازنده در دسترس نبود، قبل ازقطع شدن گاز به دو سوم حداكثر دور موتور برسد. 

تواند با تنظیم سرعت موتور و یا با گذشت زمان كافی بین باز و بسته شدن این امر می

 نیه باشد.باید حداقل دو ثا 3و 2دریچه گاز كنترل شود. این زمان برای خودروهای گروه 

تنها زمانی خودرو باید رد شود كه محاسبات میانگین حداقل آخرین سه آزمون، از  -2-1

توان از طریق رد كردن هر اندازه گیری كه از مقدار مورد نظر بیشتر باشد.این محاسبه را می

مقدار میانگین منحرف شده یا نتیجه هر محاسبه آمار ی دیگری كه از میانگین فاصله 

 انجام داد. مرجع ذی صالح می تواند تعداد دوره های آزمون را محدود نماید.بگیرد، 

به منظور اجتناب از انجام آزمون غیرضروری مرجع قانونی ذی صالح می تواند،  -2-5

خودروهایی را كه با فرآیند سه بار گاز دادن متوجه تخلیه دود و حجم بسیار باالی كدری 

 مون مردود نماید. در آنها می گردد، بدون انجام آز

شوند، میزان از میزان 

سطح ثبت شده بر 

روی جدول سازنده 

 خودرو بیشتر است.

در مواردی كه این -3

اطالعات در دسترس 

نبوده و یا الزامات 

از اجازه استفاده 

مقادیر مرجع را نمی 

 دهند:

برای موتورهای با  -

تخلیه و مکش 

طبیعی )بدون توربو 

 شارژر( :

 2-m  5/3 

برای موتورهای  -

 توربو شارژر :

2-m   3/2 

 

 آزمون اندازه گیری شدت صوت تولیدی از اگزوز خودرو در دور آرام
ج محصوالت احتراق از اگزوز، بلنـدی صـدای بـوق و    گیری صوت ناشی از عملکرد موتور، خرواین دستگاه جهت اندازه

...... استفاده می شود. در این آزمون میزان سر و صدای ایجـاد شـده توسـط موتـور در اطـراف بدنـه و اگـزوز خـودرو         

گیـری  انـدازه  dbگردد. این دستگاه قادر است شدت صوت را بـر حسـب   گیری شده و با مقادیر مجاز مقایسه میاندازه

گیری صدا توسط این دسـتگاه  گیری اصوات یاد شده برای هر یك از موارد فوق متفاوت است. اندازهش اندازهنماید. رو

باید در محیط باز بدون بازگشت صدا و انعکاس و محیط با حداقل اصوات پس زمینه باشد. استفاده از مکانیزمی جهت 

 حدف صدای باد نیز در این خصوص از اهمیت برخوردار است.
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 ( آزمون اندازه گیری شدت صوت5 جدول)
 علل مردودی روش انجام آزمون موارد كنترلی

آزمون سیستم جلوگیری از بروز 

 سر و صدا

جهت ارزیابی سطح صدا از یك آزمون صدای ایستا 

 با به كارگیری یك صدا سنج استفاده می گردد.

سطح صدا بیشتر از مقادیر مجاز در 

 الزامات است.

 

 ی جلوآزمون نور چراغها
روشنایی كارآمـد   سامانهباشد. یك روشنایی آن می سامانهیکی از مهمترین مکانیزم های تامین كننده ایمنی خودروها 

باید به نحوی عمل نماید كه ضمن تامین نور و وضوح مناسب برای راننده موجبات كوری موقت راننده خـودرویی كـه   

 رد.از مسیر روبرو در حال حركت است را به وجود نیاو

مندی از كاسه چراغهای استاندارد كه بتواند شعاع پروتوهای نور را با زاویه مناسب انتشار دهد، مسـأله پراهمیتـی   بهره

باشد. تجهیزات بکار گرفته شده در خطوط مکانیزه معاینه فنی به شکل خودكار شدت میـزان نـور سـاطع شـده از     می

نور پایین و نور باال اندازگیری نموده و عالوه بر آن مشخص مـی   هریك از كاسه چراغهای جلویی خودرو را در وضعیت

باشد. در این آزمون صـرفاً شـدت نـور    سازد آیا نور ساطع شده از كاسه چراغهای جلوی خودرو دارای زاویه مناسب می

چراغهـا و   ساطع شده از چراغها توسط دستگاه اندازگیری شده و رنگ نور، نوع المپ، سالمت كاسه چراغها، لقی كاسه

نقصان چراغها به صورت ظاهری و توسط متصدی بررسی خواهد شد. همچنین جهت و میزان پـیچش نـور چراغهـای    

 مورد بررسی قرار می گیرد.جلو )در حالت نور پایین، نور باال و نور پروژكتورهای مه شکن( 

 ( آزمون نور چراغهای جلو6جدول) 

 یعلل مردود روش انجام آزمون موارد كنترلی

آزمون تنظیم 

 نور چراغها

های جلو در از چراغ یك هر و مه شکن پایین باال و جهت نورشدت و تعیین 

 .آزمون چراغ جلو یا پرده 2گر نورتنظیمدستگاه راستای افق با استفاده از 

چراغ جلو در محدوده شدت نور 

 نیست.مشخص شده در الزامات 
 

 

 آزمون لقی جلوبندی و فرمان

ن پس از قرارگیری چرخهای جلو بر روی صفحات فلزی، توسط یك سیستم هیدورلیك حركتهای عرضـی  در این آزمو

 لذارفت و برگشتی به صفحات فلزی داده شده كه این عمل باعث گردش چرخهای جلو به سمت چپ و راست شده و 

های ها، پوسیدگیمالی، لقیهای احتسیستم جلوبندی توسط كارشناس مربوطه در زیر خودرو، خرابی با مشاهده اجزاء

گـردد. اسـتفاده از تجهیـزات مزبـور در صـورت اسـتفاده از چالـه        سیستم جلوبندی مشخص می اهرمها و روغن زدگی

 سرویس ممکن خواهد بود.

 

 آزمون کیلومتر شمار
و ( و قرارگیـری محـور محـرک خـودرو بـر روی غلطکهـا       Free Rollersهـای آزاد ) در این آزمون بـا كمـك غلطـك    

گیری سرعت حركت چرخها و با محاسبه مسافت طی شده، از صحت عملکرد كیلومترشـمار خودروهـا اطمینـان    اندازه

 شود.  حاصل می
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 چیدمان تجهیزات
ها، انجام مجـدد یـك یـا چنـد     ای دارد و مسایلی نظیر انتقال دادهدر یك خط معاینه فنی، ترتیب آزمونها اهمیت ویژه

رای انجام آزمونها در یك خط، فاصله و طول مورد نیاز میان تجهیزات و در نظر گـرفتن سـایر   آزمون، زمان مورد نیاز ب

 تواند به طور محسوسی موجب افزایش بازدهی در یك خط معاینه فنی گردد.مسایل فنی می

 ترتیب آزمونها در یک خط معاینه فنی سنگین
ـ    ا یکـدیگر متفـاوت بـوده و گسـتره وسـیعی را شـامل       با توجه به آنکه طول و تعداد محورهای خودروهـای سـنگین ب

گـردد و چیـدمان تجهیـزات بـرای انجـام      گردد، لذا همزمانی انجام معاینات فنی برای دو یا سه خودرو توصیه نمیمی

 گردد:معاینه فنی یك خودروی سنگین به شکل زیر پیشنهاد می

 
 مدت زمان انجام آزمون نوع آزمون ردیف

 دقیقه 2 عات اولیه خودرو و تطبیق مدارکورود و ثبت اطال 2

 دقیقه 5 آزمون ظاهری اطراف بدنه       3

 دقیقه 2 سنجش گازهای خروجی از اگزوز )میزان كدری دود(      2

 دقیقه 2 آزمون كیلومتر شمار 1

 دقیقه 9دقیقه تا  1 + توزین خودرو کی ترمزها*آزمون غلت 5

 قیقه د 3 آزمون لقی جلوبندی و فرمان 0

 دقیقه  2 آزمون لغزش جانبی چرخهای جلو 7

 دقیقه 2 آزمون صدا 2

 دقیقه  3 آزمون نور چراغهای جلو 9

 دقیقه 3 مدت زمان الزم برای انتقال و حركت در طول سالن معاینه         23

 دقیقه 23و حداكثر 31حداقل جمع كل

 و توزین همزمان از این طریق بارگذاری بر روی محورهامحور و با امکان  0* برای هر خودرو حداكثر تا      

 جدول فوق با آرایش زیر نیز قابل انجام است: 7تا  1ردیفهای 

 مدت زمان انجام آزمون نوع آزمون ردیف

 دقیقه 2 آزمون لغزش جانبی چرخهای جلو 1

 دقیقه 9دقیقه تا  1 کی ترمزها*توزین خودرو+ آزمون غلت 5

 دقیقه  3 ی و فرمانآزمون لقی جلوبند 0

 دقیقه  2 آزمون كیلومتر شمار 7
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)روش آزمون و  7 پيوست

نقليه هایي که باید در وسایلقسمت

 سبک مورد معاینه قرار گيرند( 



 
 و صدور برگ معاينه فني خودرومعاينه نحوه انجام امه اجرايي نآئين 3دستورالعمل ماده 

 

 
 

23 

 

انجام معاینه فنی در مراكز مکانیزه خودروهای سبك از دو بخش اصلی تشکیل گردیده اسـت. بخـش نخسـت معاینـه     

 -برف پاک كـن  -شیشه ها -عیوب ظاهری بخش هایی همچون، بازدید از وضعیت دود مرئی خروجی مربوط به كنترل

وضـعیت بلـوری    -وضعیت الستیك ها -وضعیت صدای اگزوز خودرو -دفرمگی بدنه -بوق -كمربند ایمنی -شیشه شور

 -چراغ دنـده عقـب   -ترمزچراغ  -های جلو )نور باال ونور پایین(چراغ -وضعیت طلقهای چراغهای عقب -چراغهای جلو

وضعیت متعلقـات اضـافی و غیـره بـوده كـه بـه صـورت چشـمی توسـط           -چراغ پالک -شماره شاسی یا موتور یا اتاق

های مکانیزه است كه با استفاده از تجهیزات و گردد. بخش دوم معاینه مربوط به آزمونكارشناسان متخصص انجام می

های جلو بخش نور چراغ -چون سنجش آالیندگی خروجی از اگزوز خودروپذیرد مواردی ادوات ویژه آزمون صورت می

آزمون ترمز  -آزمون كمك فنرها-سنجش لغزش جانبی محورهای جلو و عقب  -سنجش صدا -از لحاظ شدت و جهت

 -بازدیـد از قسـمتهای تحتـانی خـودرو )شـلنگهای ترمـز       -آزمون لقی اهرم بندی و فرمـان  -جلو و عقب و ترمزدستی

هـا،  ها و جلوبنـدی نظیـر سـیبك   وضعیت محور -پوسیدگی شاسی/ كف خودرو -منبع اگزوز -ای سوخت رسانیهلوله

های سبك به مورد باشندكه در مورد خودروهای مکانیزه میاهرم بندی و اتصاالت مربوطه( از جمله عمده ترین آزمون

 .آینداجرا در می

تردد و سطح انتشـار آالینـدگی خـودرو بایـد در مراكـز مکـانیزه        كنترل تجهیزات و قطعات تاثیرگذار در ایمنی تذكر:

معاینه فنی و منطبق بر ضوابط دستورالعمل یاد شده در ذیل توسط كاربران متخصص و آموزش دیده بـه مـورد اجـرا    

های یاد شده از صحت كاركرد مناسـب و بـدون نقـص آنـان     درآیند.به نحوی كه پس از گذراندن و طی مراحل آزمون

نان حاصل گردد. مالک صحه گذاری بر عملکرد و سالمت تجهیـزات در بخـش كنتـرل عیـوب ظـاهری خـودرو       اطمی

آزمون ها و اظهار نظر صورت پذیرفته توسط كاربر متخصص می باشد . در صورت بروز نقص و یا نـواقص فنـی بعـد از    

 ناسان خبره و ذیصالح صورت پذیرد.  تایید سالمت و صدور برگ معاینه فنی، اظهار نظر در اینباره باید توسط كارش

انطباق یکی از شاخص های مربوط به شماره شاسی و یا موتور با كارت مشخصـات وسـیله نقلیـه بـه عنـوان      : 3تبصره

 باره مسئولیتی متوجه مركز معاینه فنی نمی باشد.فرایند احراز اصالت خودرو محسوب نگردیده و در این
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 وب ظاهری خودروهای سبکهای مربوط به عينحوه انجام آزمون -1
 آید.( و توسط كاربر/ كاربران آموزش دیده به مورد اجرا در می2) جدول قید شده در رویهبا استناد به 

 

 های مربوط به عیوب ظاهری خودروهای سبک(. نحوه انجام آزمون1جدول )

 اطالعات علل مردودی روش انجام آزمون موارد كنترلی ردیف

دادن پدال ترمز عملکرد با فشار  پدال ترمز 2

اجزای سامانه ترمز كنترل و بررسی 

 گردد

 

 محور و متعلقات پدال ترمز خیلی سفت است

 فرسایش یا لقی بیش از اندازه و غیر مجاز

نبود، كمبود یا فرسایش قطعه ضد لغزش بر روی 

 پدال ترمز) آج پدال ترمز(

 

 

تذكر: وسایل نقلیه دارای سامانه 

)بوستر شده ترمزگیری تقویت

خالئی(باید با موتور خاموش 

 بازرسی شوند.

شایان ذكر است در صورتی كه 

خودرو روشن باشد خرابی بوستر 

تواند بر روی عملکرد پدال می

تاثیر گذاشته و با این روش 

متصدی قادر به تشخیص ایراد 

 پدال نخواهد بود.

شرایط اهرم /  3

پدال ترمزدستی 

و موقعیت و 

دامنه حركت 

ه هنگام اجزاء ب

 عملکرد

كه بازرسی چشمی از اجزاء، هنگامی

سامانه ترمز دستی در حال عملکرد 

 باشد.می

 

 حركت ناكافی یا بیش از اندازه

 كند.اهرم و ضامن ترمز به درستی آزاد نمی

 

در بعضی از خودرو هاترمز دستی 

 باشد.به صورت پدالی می

فعال كننده  2

ترمز دستی، 

كنترل اهرم، 

مز قفل كن تر

دستی، ترمز 

دستی 

 الکترونیکی

بازرسی چشمی از اجزاء، هنگامی 

كه سامانه ترمز در حال عملکرد 

 باشد.می

 

 نماید.قفل كن به درستی قفل نمی

ساییدگی شدید در محور اهرم یا در مکانیزم قفل 

 كن.

جابجایی بیش از حد در اهرم ترمز دستی كه نشان دهنده 

 تنظیم نادرست است.

دیدگی یا غیر قابل استفاده بودن فعال كننده نبود، صدمه 

 ترمز دستی

 یا اشکال در كاركرد نشانگر اخطار دهنده

تواند فعال كننده ترمز دستی می

شامل ترمزدستی مکانیکی 

)اهرمی (و یا الکترومکانیکی نیز 

 باشد.

های كنترل لوله 1

انعطاف 

 ناپذیرترمز

های انعطاف لولهبازرسی چشمی از 

هنگامی كه زیر خودرو ناپذیرترمز

 باشد.قابل رویت می

 احتمال وجود بریدگی یا ترک

 ها یا اتصاالتنشت از لوله

 ها یا خوردگی شدید.خرابی لوله

معموالً در خودروهای وارداتی این 

ها قابل رویت نبوده و داخل لوله

 باشد.پوشش می

های شیلنگ 5

انعطاف پذیر 

 ترمز

های شیلنگبازرسی چشمی از

اف پذیرترمزهنگامی كه زیر انعط

 باشد.خودرو قابل رویت می

 احتمال وجود بریدگی یا شکستگی

 هاخرابی،سائیدگی،پیچش یا خیلی كوتاه بودن شیلنگ

 ها یا اتصاالتنشتی از شیلنگ

 های تحت فشاربادكردگی شیلنگ

 وجود حفره و تخلخل در شیلنگ ها

در خودروهای وارداتی این  معموالً

رویت نبوده و داخل  ها قابللوله

 باشد.می پوشش

سامانه ترمز  0

( ABSضدقفل)

سامانه ترمز  -

الکترونیکی 

بازرسی چشمی وضعیت وسیله 

 هشدار دهنده )پشت داشبورد(

 عدم كارآیی وسیله هشدار دهنده

 هشدار دهنده، عملکرد ناكارای سامانه را نشان دهد.

با تجهیزات عیب یاب دیاگ باشد، 

های ق این سامانهكنترل دقی

 ترمزامکان پذیر است.
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(EBS) 
وضعیت جعبه  7

فرمان و 

متعلقات محفظه 

 آن

باالی یك باالبر قرار در حالی كه خودرو 

ها باالتر از سطح زمین بوده گرفته و چرخ

یا بر روی صفحه گردان قرار دارند 

غربیلك فرمان را از حالت قفل به قفل 

بچرخانید، سپس بازرسی چشمی از 

 عبه فرمان صورت گیرد.عملکرد ج

 سفتی در عملکرد جعبه دنده

سایش شدید در محور تاج خروسی)ایجاد صدای 

 ناهنجار(

 جابجایی شدید محور تاج خروسی

 نشتی مشهود و قابل مالحظه روغن

محفظه جعبه فرمان به صورت مناسب متصل نشده 

 است.

 افزایش لقی بین سوراخهای تثبیت كننده در شاسی

 های تثبیت كنندهد پیچشکستگی یا نبو

 شکستگی محفظه جعبه فرمان

بازرسی چشمی از متعلقات محفظه 

صورت  جعبه فرمان نسبت به شاسی

 گیرد.

 

 

وضعیت  2

مجموعه 

 اتصاالت فرمان

در حالی كه خودرو باالی یك باالبر قرار 

غربیلك فرمان/دسته فرمان را در  گرفته،

های ساعت و خالف آن جهت عقربه

ا از یك آشکار ساز لقی چرخ بچرخانید ی

 استفاده شود.

جابجایی بین اجزائی كه باید نسبت به هم ثابت 

 باشند

 فرسایش شدید در اتصاالت

 شکستگی و تغییرشکل در هر قطعه

 كننبود قطعات قفل

 در یك راستا نبودن اجزاء

 تعمیر نامناسب یا تغییرات نابجا

 نبودن گردگیر، شروع خرابی یا تشدید آن

چشمی ازاجزاء فرمان  بازرسی

برای فرسایش، شکستگی و ایمنی 

 صورت گیرد.

عملکرد  9

مجموعه 

 اتصاالت فرمان

خودرویی كه روی باالبر قرار گرفته را 

تحت كاركرد موتور )فرمان 

هیدرولیك(، غربیلك فرمان را از 

حالت قفل به قفل بچرخانید. 

بازرسی چشمی جابجایی مجموعه 

 اتصاالت صورت گیرد.

گذاری بخشهای ثابت شاسی در حركت آزاد اهرم اثر 

 بندیهای فرمان.

كنند یا وجود های فرمان عمل نمیمتوقف كننده

 ندارند.

 

 

 

 

فرمان با سامانه  23

 هیدرولیك

خودرویی راكه روی یك فرمان  امانهس

را از لحاظ نشتی باالبر قرار گرفته است 

و سطح مخزن سیال هیدرولیك 

كنترل نمایید  )اگر قابل رویت باشد(

كه سامانه فرمان هیدرولیك كار 

 كند.

 نشت روغن هیدرولیك

 ناكافی بودن روغن هیدرولیك

 عدم عملکرد مکانیزم

 شکستگی یا شل شدگی مکانیزم

 عدم تنظیم یا گرفتگی اجزاء

 تعمیر نامناسب یا تغییرات نابجا

 خرابی، پوسیدگی شدید كابل ها/ شیلنگها

 

وضعیت غربیلك  22

سته فرمان/د

 فرمان

اه رها برروی سطح در شرایطی كه چرخ

، غربیلك فرمان را در زوایای بوده

صحیح نسبت به ستون، از سمتی 

به سمت دیگر حركت داده و فشار 

رو به باال و پایین را اعمال كنید. 

 بازرسی چشمی از لقی صورت گیرد.

جابجایی)لقی( نسبی بین غربیلك فرمان و ستون، 

 .كه نشانگر لقی است

 نبود قطعه نگهدارنده بر توپی غربیلك فرمان

 شکستگی یا لقی توپی، زهواره یا پره غربیلك فرمان

 

ستون/چهار  23

شاخه و دوشاخه 

 فرمان

غربیلك فرمان خودرویی كه روی 

یك باالبر قرار گرفته را در امتداد 

ستون هل داده و بکشید، غربیلك 

جابجایی)لقی( زیاد مركز غربیلك فرمان به باال 

 وپایین

جابجایی)لقی(شدید باالی ستون فرمان بصورت 
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فرمان/دسته فرمان رادر جهات 

ای صحیح نسبت به مختلف در زوای

ها هل دهید. ستون/ دوشاخه

بازرسی چشمی از لقی، و شرایط 

پذیر یا اتصاالت اتصاالت انعطاف

 كلی صورت گیرد.

 شعاعی از محور ستون فرمان

 صاالت انعطاف پذیرشروع خرابی یا بدتر شدن ات

 نقص متعلقات

 تعمیر نامناسب یا تغییرات نابجا

فرمان با سامانه  22

پمپ 

الکترونیکی)

EPS) 

بازرسی چشمی و كنترل هماهنگی 

بین زاویه غربیلك فرمان و زاویه 

ها در حالت موتور چرخ

 روشن/خاموش.

 

فرمان  (MIL)عملکرد نادرست چراغ نمایشگر خرابی

ترونیکی، هر نوع نقص فنی سامانه یا سامانه پمپ الک

 دهد.را نشان می

 ناهماهنگی بین زاویه غربیلك فرمان و زاویه چرخ ها

 عدم عملکرد سامانه پمپ الکترونیکی

 

 بازرسی چشمی شرایط شیشه 21

  با مراجعه به شکل زیر وضعیت

ناحیه مشخص شده در شیشه جلو 

را كنترل نموده و دید راننده را از 

 بررسی نمایید:این منطقه 

 
 عبارت است از:Aمنطقه

 هادر منطقه جاروب برف پاكن -

 mm393به عرض  -

با خط مركزی منطبق بر مركز  -

 فرمان

 شکستگی یا رنگ پریدگی شیشه

 شیشه یا صفحه شفاف در شرایط غیرقابل قبول

:آسیب دیدگی یا ترک خوردگی از Aدر منطقه  -

. بخشی از باشدبزرگتر می mm23ای به قطر دایره

در mm25های نصب شده به طول بیشتر از برچسب

ها و عیوب منطقه یاد شده ادامه یافته باشد.خرابی

 متعددی كه دید راننده را مختل نماید.

در دیگر مناطق: )جاروب برف پاكن(آسیب دیدگی  -

 باشد.بیشتر می cm33یا ترک خوردگی از قطر 

در  cm33برچسب یا مانع دیگری به قطر بیش از  -

 آن منطقه وجود داشته باشد.

برچسبهای نصب شده بر روی 

شیشه درصورتی كه دید راننده را 

 دبه وضوح دچار مشکل نماید بای

یا میزان كدری آن به  كنده شود.

 23ای باشد كه از فاصله گونه

متری از هر سو امکان رویت 

 حضور سرنشینان میسر گردد.

 

ها و آینه 25

تجهیزات دید 

 عقب

 عدم وجود و یا نصب آینه مطابق با الزامات ازرسی چشمیب

غیركاربردی بودن، خرابی، شل بودن یا غیر مطمئن 

 بودن آینه یا قطعه

 

برف پاک كن  20

و  شیشه جلو

و شیشه عقب 

 شوی

 نبود یا عدم كاركرد برف پاک كن بازرسی چشمی

 نبود یا نقص آشکار تیغه برف پاک كن

كن و یا قرارگیری در پاکخرابی یا فقدان كلید برف

 ای دور از دسترس رانندهمنطقه

كن به صورت خودكار پاکعدم كاركرد مستمر برف

 به هنگام روشن بودن

 

شیشه شوی  27

 و عقب جلو

 كندشیشه شوی بطور مناسب كار نمی بازرسی چشمی

خرابی یا فقدان شیشه شوی و یا قرارگیری كلید راه 

دسترس راننده و یا ای دور از اندازی در منطقه

 معیوب بودن

 

شرایط و  22

عملکرد 

 بازرسی چشمی و بررسی عملکرد

 زاویه و شدت مناسب نور

 نقص یا نبودچراغ/ منبع روشنایی )المپ(

 وافکن ) رفلکتور یا لنز(نقص یا نبود سامانه پرت
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راننده با راهنمایی آزمونگر در   چراغهای جلو

خصوص روشن و خاموش كردن نور 

 نمایدهای جلو اقدام میچراغ

 مطمئن چراغ. نصب نا

 هاشکستگی طلق

 هاكدر بودن طلق و بازتابنده چراغ

های رنگی غیر مجاز و نور خیره استفاده از انواع المپ

های غیر معمول با توان باال كننده سفید و یا زنون

كه خارج از تجهیزات استاندارد تولید كننده خودرو 

 و نصب میشوند.بروی كاسه چراغ خودر

استفاده از هرگونه سامانه روشنایی و متعلقات غیر 

 مجاز

رنگ، موقعیت یا شدت نور منتشر شده از چراغ 

 مطابق با الزامات نیست

روی لنز یا منبع روشنایی عوارضی است كه آشکارا 

-شدت نور را كاهش یا رنگ منتشر شده را تغییر می

 دهد.

 عدم سازگاری بین نوع المپ و چراغ.

 انحراف و زاویه نامناسب نور باال و پایین.

 نقص منبع روشنایی عملکردوبررسی بازرسی چشمی  چراغ ترمز 29

 نقص لنز

 مطمئن چراغ. نا نصب

-با الزامات عمل نمی روشن و خاموش كردنكلید 

 .كند

 .كنترل وسیله نقص در عملکرد 

رنگ، موقعیت یا شدت نور منتشر شده از چراغ 

 نیست.مات مطابق با الزا

 

 نقص منبع روشنایی عملکردو بررسی بازرسی چشمی  چراغ دنده عقب 33

 نقص لنز

 است.چراغ بطور مطمئن نصب نشده

رنگ، موقعیت یا شدت نور منتشر شده از چراغ 

 .یستمطابق با الزامات ن

 كند.سامانه مطابق با الزامات عمل نمی

-مطابق با الزامات عمل نمی روشن و خاموش كلید

 ند.ك

 

 نقص منبع روشنایی عملکردو بررسی بازرسی چشمی  چراغ راهنما 32

 نقص لنز

 مطمئن چراغ. نا نصب

 كندكلید مطابق با الزامات عمل نمی

رنگ، موقعیت یا شدت نور منتشر شده از چراغ 

 نیستمطابق با الزامات 
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 نقص منبع روشنایی )المپ( عملکردوبررسی بازرسی چشمی  چراغهای عقب 33

 نقص لنز

 مطمئن چراغ. نا نصب

 كند.كلید مطابق با الزامات عمل نمی

 كنترل. وسیلهنقص در عملکرد 

رنگ، موقعیت یا شدت نور منتشر شده از چراغ 

 نیستمطابق با الزامات 

كه آشکارا  عوارضی استروی لنز یا منبع روشنایی )

 شدت نور را كاهش یا رنگ منتشر شده را تغییر

 (دهد.می

 

 تاباندخودرو می مستقیم به عقبرا  چراغنور عملکردو بررسی بازرسی چشمی  اغ پالکچر 32

 نقص منبع روشنایی

 مطمئن چراغ. نا نصب

 و چراغ اضافی روی سطح پالک LEDنصب هرگونه 

روشن و خاموش شدن چراغ پالک عقب به صورت 

های موقعیت، نور باال و پایین، مه مستقل از چراغ

 شکن

 

 

 های اجباری و عدم اتصال مناسب آنهافقدان كمربند بازرسی چشمی و از طریق عملکرد ایمنیكمربند  31

 كمربند ایمنی آسیب دیده است.

 كمربند ایمنی مطابق با الزامات نیست.

غالف نگهدارنده كمربند ایمنی آسیب دیده یا به 

 كند.درستی كار نمی

پیش كشنده كمربند ایمنی آسیب دیده یا به 

 كند.ر نمیدرستی كا

الزامات مترتب بر شرایط تولید 

 نوع خودرو است. 

لزوم بررسی قفل شدن مناسب 

 كمربند

 كند.كار نمی بازرسی چشمی و از طریق عملکرد بوق 35

 غیر مطمئن و یا غیر استاندارد است.

 صدای بسیار بلند و بیش از حد مجاز دارد.

كن صدای غیر متعارف و آزاردهنده یا هواس پرت

 رد.دا

الزامات و مقادیر مجاز صدا از 

سوی شورایعالی محیط زیست 

 گردد.اعالم می

تغییر شکل  30

وپوسیدگی 

 بدنه/كف اتاق

 بازرسی چشمی

وضعیت بدنه خودرو را از لحاظ 

نقاط  نبودپوسیدگی، تغییر شکل و 

 تیز و برنده كنترل نمایید.

 

متعلقات كابین اتاق مانند داشبورد شل شده ی، 

ده یا موارد مشابه آن كه باعث صدمه به آسیب دی

 شود.سرنشینان می

 ستون بدنه غیر ایمن است.

 ورودی غیر معمول دود اگزوز به اتاق

 تعمیر یا تغییر نامناسب اتاق خودرو

وجود پوسیدگی و دفرمگی شدید قطعات بدنه/كف 

 اتاق كه باعث مشکالت ذیل گردد:

 ایجاد ظاهر نامناسب در بدنه -

 هاکام اتصال بدنه به ستونعدم استح -

شرایطی كه عملکرد صحیح اجزا اتاق را با مشکل -

 مواجه سازد.

 در بدنه ایجاد نقاط تیز و برنده -
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وضعیت صدای  37

 اگزوز خودرو

 سطح صدا بیشتر از مقادیر مجاز در الزامات است. ارزیابی حسی

های سامانه جلوگیری از بروز از قسمتهركدام -3

بیفتد، آسیب ببیند یا ناقص شود و یا  صدا شل شده،

ای كه بر سطوح آشکارا دستکاری شده باشد به گونه

 صدا اثر بگذارد.

الزامات و مقادیر مجاز صدا از 

سوی شورایعالی محیط زیست 

 گردد.اعالم می

وضعیت  32

، باد و الستیکها

 میزان آج

بازرسی چشمی قسمت خارجی و 

داخلی الستیکها هم از طریق 

ندن فرمان و هم از طریق جلو چرخا

 و عقب بردن خودرو روی زمین.

براساس استاندارد جهت مشاهده 

ها، چرخاندن فرمان تمام قسمت

هنگامی كه خودرو روی زمین نبوده 

و روی باالبر است توصیه گردیده 

 است.

 

 

 

ظرفیت تحمل بار و عالمت مصوب تایر مطابق با الزامات 

 .باشدایمنی حركت در جاده نمی

 تایرهایی با اندازه متفاوت بر روی یك محور

 تایر هایی با كاركرد متفاوت بر روی یك محور

 هرگونه آسیب یا بریدگی جدی تایر

عمق آج سطح تماس تایر مطابق با الزامات نیست. و یا سایز 

 ها خارج از ساتاندارد استرینگ

 سایش تایر به سبب درگیر شدن با سایر اجزا

 اند ومطابق با الزامات نیستند.دا شیار زده شدهتایر هایی كه مجد

سامانه نمایش فشار باد تایر بد عمل كرده یا به وضوح غیرقابل 

 استفاده است.

های تایر و یا در هر گونه تورم و كندگی از دور یا آج

 معرض دید قرار گرفتن الیاف مربوطه

الزامات مربوط به مشخصات 

الستیك توسط شركت سازنده 

كه موجب نوع استفاده  خودرو و

اختالل در حركت ایمن خودرو 

 نگردد.

الزامات مربوط بر آج تایر بر سطح 

تماس الستیك بر جاده توسط 

 های ویژه مشخص است.شاخص

 باید آج اندازه گیری شود

دود مشهود  39

 خروجی از اگزوز

پس از كنترل و اطمینان از گرم 

بودن كافی موتور وجود یا عدم دود 

اشی از روغن سوزی یا مشهود ن

خرابی سامانه سوخت رسانی یا 

قطعات متحرک موتور را با استفاده 

 از همکار خود كنترل نمایید.

رویت دود آبی مایل به خاكستری)به سبب روغن -2

سوزی( و وجود و استمرار آن در زمان افزایش دور 

 ثانیه 5موتور یا در دور آرام كاركرد در مدت 

اكی و یا سیاه(در زمان رویت دود مشهود )خ-3

افزایش دور موتور و یا در دور آرام كاركرد در مدت 

 ثانیه 5

خروج بخارات روغن موتور از مسیر غیر از مسیر  -2

 خروجی اگزوز

 وجود نشتی در سامانه اگزوز -1

در صورت قطع حالت خروج دود 

مشهود در زمان افزایش دور 

موتور،موضوع موجب مردودی 

 گردد.ون نمیخودرو از این آزم

مالک دور موتور باال جهت كنترل 

دود محسوس بنا بر نوع خودرو 

 است. 2533rpm-3533بین 

نصب تجهیزات  23

 اضافی

خودرو را از لحاظ نصب تجهیزات 

 اضافی و خارج از كنترل نمایید.

نصب هرگونه تجهیزات اضافی غیر استاندارد بروی 

 های جانبی،خودرو نظیر گارد جلو،ركاب

كتور،و...كه موجب اختالل در رانندگی راكب و یا پرژ

 سایر رانندگان مقابل گردد.

تجهیزات بکار گرفته شده در زمان بروز تصادف 

 موجب افزایش شدت تصادف گردد.

به صورت ذاتی برای راكب یا سایر رانندگان و عابران 

 مخاطره آفرین باشد.

تعیین وضعیت صرفا با استناد بر 

یده و نظر كاربر آموزش د

متخصص انجام عیوب ظاهری 

 باشد . استوار می

الزام به دارابودن  22

 خاموش كننده

كنترل كلیه خودروها، درخصوص 

تجهیز به خاموش كننده مطابق 

)الزامات نصب  9293استاندارد 

 (كپسول آتش نشانی

عدم تجهیز خودروهای مراجعه كننده، به خاموش 

  9293كننده مطابق استاندارد 

لیه تجهیزات خاموش باید ك

 9293كننده مطابق استاندارد 

 دارای گواهی شارژ معتبر باشند.
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عالمتهای  23

انعکاسی )شب 

نما و شبرنگ( و 

صفحات عالمت 

دهنده نصب 

شده در عقب 

خودروی 

بارو عمومی،وانت

 موتورسیکلت

 عملکردو بررسی بازرسی چشمی 

در بدنه خودروهای ناوگان 

و  رهاباعمومی، وانت ونقلحمل

 كاست راكبینها و كالهموتورسیکلت

 نقص یا خرابی در تجهیزات انعکاسی وشبرنگ،

 نصب نامطمئن رفلکتور

 بازتابش نامنطبق با الزامات از نظر رنگ یا موقعیت

 

نصب مهار  22

دورادور 

خودروهای 

 سبك حمل بار

عدم نصب مهار دورادور خودروهای حمل  عملکردو بررسی بازرسی چشمی 

 بارها(انتبار)و

 

 

 نصب هرگونه تجهیزات اضافی روی بدنه  ،های ملیمنطبق بر مفاد آیین نامه راهنمایی و رانندگی و استاندارد

خودرو كه بنا بر تشخیص كارشناسان مراكز معاینه فنی موجب تشدید بروز تصادف و خسارات یـا تهدیـد در   

 گردد.عاینه فنی میایمنی تردد گردد، موجب مردودی خودرو از دریافت گواهی م

 نحوه انجام آزمون های مربوط به عیوب ظاهری خودروهای ) 2جدولهای معاینه فنی موظفند بر اساس ستاد

( كامل و عملیاتی نمودن آن در مراكـز  چك لیستمصوب نسبت به تهیه كاربرگ ) یهاسبك( و دستورالعمل

د شده به عنوان یکی از مستندات اجباری  بـه  مکانیزه معاینه فنی تحت پوشش خود اقدام نمایند. كاربرگ یا

 صورت مجازی یا نرم افزاری ضمیمه پرونده آزمون خودرو باشد.

 خـط مکـانیزه معاینـه فنـی     )های مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبك توسط تجهیزات و ادوات ویژه آزمون

نیزه معاینه فنی بایـد دارای  پذیرد. تجهیزات خطوط مکااز طریق آزمونگران آموزش دیده صورت می (،خودرو

های معاینه فنی بوده و حداقل سطوح تبیین شده را از خصوصیات و مشخصات ویژه اعالم شده از سوی ستاد

های فنـی  نتایج حاصل از انجام آزمون های مورد نظر در آزمون لحاظ نماید.منظر كیفی و دقت قرائت پارامتر

ت استخراج شده و بر سامانه سیمفا قابلیت ذخیره سازی بر خط و باید به صورت خودكار و مکانیزه از تجهیزا

 خودكار را داشته باشد.
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 نقليه سبکدر وسایل هاجزئيات آزمون

 آزمون سنجش قدرت ترمز گيری 1-1

 اقدام گردد. (3جدول ) مطابق بایدمیبرای سنجش قدرت ترمزگیری  

 (. سنجش قدرت ترمزگیری2جدول )

 ردیف
 موارد

 کنترلی
 اطالعات علل مردودی انجام آزمون روش

2 

عملکرد و 

كارآیی 

سامانه ترمز 

 گیری

ها چرخهای خودرو را بر روی غلتك

آزمون ترمز قرارداده و پس از 

 5ها)با سرعت حدود حركت غلتك

كیلومتر در ساعت( راهبر به پدال 

نصف نیروی حداكثر،  "ترمز تقریبا

نماید پس از آن اعمال نیرو می

را با همان نیرو به  راهبر پدال

صورت ثابت چند ثانیه نگه داشته 

تا میزان تاب كاسه چرخها مشخص 

گردد و بعد از آن راهبر به آهستگی 

 نمایدحداكثر نیرو را اعمال می

 

 % بین نیروهای ترمز چرخهای سمت چپ 13عدم توازن بیش از

 وراست در هر محور.

 شود.میحداقل نسبت ترمزگیری مطابق مقادیر مجاز حاصل ن 

  حداكثر كارآیی)شتاب ترمز گیری( وسایل نقلیه سبك سواری

به باال  3323سال و وارداتی مدل  23تولید داخل با سن كمتر از 

 %53بعد از ابالغ این دستورالعمل: 

 حداكثر كارآیی )شتاب ترمز گیری( وسایل نقلیه تولید داخل)با 

 %13(: 3323سال( و وارداتی)قبل  23سن بیش از 

 بت نتایج برای هر یك از ترمزها )ترمزچرخهای جلو یا عدم ث

 عقب و ترمزدستی(

  حداكثر كارآیی )شتاب ترمز گیری( وسایل نقلیه تولید

 %13(: 3323سال( و وارداتی)قبل  23داخل)باسن بیش از 

  عدم ثبت نتایج برای هر یك از ترمزها )ترمزچرخهای جلو یا

 عقب و ترمزدستی(

  در اثر تاب دیسك و یا بیضی شدن نوسان شدید نیروی ترمز

 كاسه چرخ

 

3 

عملکرد و 

كارآیی 

سامانه ترمز 

 دستی

چرخهای خودرو را بر روی 

ترمز قرارداده و پس  یآزمونهاغلتك

ها)با سرعت حدود از حركت غلتك

كیلومتر در ساعت( راهبر جهت  5

ترمز دستی اهرم دستی را  آزمون

به آهستگی به سمت باال كشیده تا 

 كثر مقدار خود برسد.به حدا

 نقلیه در حالت بدون شتاب نسبی ترمز دستی برای كلیه وسایل

 باشد. %23بار حداقل معادل 

 % بین نیروهای ترمز چرخهای سمت چپ 53عدم توازن بیش از

 وراست در محور

 

توجه: از اعمال نیروی زیاد به 

خوداری  "اهرم ترمز دستی جدا

 فرمایید.

م جهت آزمون ترمز دستی، اهر

دستی را به آهستگی به سمت باال 

كشیده تا به حداكثر مقدار خود 

 برسد.

 

 آزمون هم راستایي چرخها 1-2

در این آزمون باید به كمك یك صفحه متحرک كه قابلیت حركت در جهات عرضی )به سمت چـپ و راسـت( را دارد    

متـر پیمـایش خـودرو     2333به متر( در هر با عبور چرخها از روی آن، میزان انحراف چرخها بر حسب میزان انحراف )

شود. با انجام این آزمون در سریع ترین زمان ممکن و بدون نیاز به باز و بسـته نمـودن قطعـات مشـخص     گیری اندازه

اند. چنانچه بـرهم خـوردن ایـن زوایـا     گردد كه آیا زوایای مربوط به جلو بندی خودرو دروضعیت مناسب قرارگرفتهمی

 گردد.ن تعادل دینامیکی خودرو شده و خودرو فاقد فرمان پذیری الزم در حركت میموجب برهم خورد
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 آزمون هم راستایی چرخها (.3جدول )

 اطالعات علل مردودی روش انجام آزمون موارد کنترلی ردیف

2 
آزمون هم 

 هاراستایی چرخ

 های فرمان با تجهیزات مناسب.كنترل امتداد چرخ

سه گانه  هایاولین قسمت از آزمونكه )

كیلومتر  5باشد.دراین مرحله خودرو با سرعت می

ناهمراستایی  آزموندر ساعت از صفحه لغزان 

 (نماید.چرخها بدون توقف عبور می

همراستایی، مطابق با 

اطالعات سازنده وسیله 

 نقلیه یا الزامات نباشد.

 نبوددر حالت عمومی در صورت 

اطالعات سازنده بنا بر 

 سایر كشورها، دستورالعملهای

بیشتر از نباید مقدار ثبت شده 

 باشد. -23كمتر از+و23
 

 آزمون سنجش گازهای خروجي از اگزوز 1-3

 منوكسـیدكربن ، (HC) های نسوختهدر این آزمون گازهای خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی شامل هیدروكربن :55ماده

(CO) ، 3(دی اكسیدكربن(CO ،اكسیژن )3(O   گیـری  ازهـای خروجـی از اگـزوز انـدازه    بوسیله دسـتگاه سـنجش گ

شود. اساس انجام این آزمون بر پایه رویه ها و حدود مجاز انتشار آالینـده هـایی اسـت كـه از سـوی سـازمان       می

 حفاظت از محیط زیست به صورت دوره ای تهیه و ابالغ می گردد.  

 

 (. فرآیند انجام آزمون گازهای خروجی.4جدول )

 دودیدالیل مر رویه انجام كار

ر گاز خروجی از اگزوز مطابق با واندازه گیری با استفاده از یك آنالیز

 گیرد.الزامات انجام می

یا OBD II های عیب یاب خارجی)برای خودروهایی كه به سامانه

EOBD توان از مجهز هستند، عملکرد مناسب سامانه آالیندگی را می

ندازه گیری به همراه ا OBDطریق خواندن كدهای خروجی دستگاه 

، مطابق با شرایط fast idelها در حالت موتور خالص یا آالینده

 پیشنهاد شده توسط سازنده یا مطابق با دیگر الزامات بررسی نمود.(

های گازی بیشتر از سطوح مشخص سطح آالینده -2

 شده توسط سازنده است.

مقدار آالیندگی بیشتر از حدود مجاز اعالمی در  -3

 شده از سوی شورایعالی محیط زیست باشد. الزامات ابالغ

نشانگرعملکرد  OBDنمایش اطالعات از دستگاه -2

گرها و عملگرهای سامانه جرقه و سوخت معیوب حس

 خودرو باشد.

 سامانه تعليق و کمک فنر آزمون 1-4

آمـد، ضـمن فـراهم    عنوان یکی از مهمترین قطعات خودرو در تامین پایداری حركت با سـامانه تعلیـق كار  فنر بهكمك 

آمدن شرایط مناسب و راحت و نرم)بدون نوسان و ضربه لرزش( برای سرنشینان وضـعیت مناسـبی بـرای چسـبندگی     

آورد. تجهیزات بکار برده شده در آزمون تعیـین  های پیچ دار و كاهش طول زمان ترمزگیری فراهم میخودرو در مسیر

كـه نشـان دهنـده میـزان      "درصد كیفیت"رائت شاخص هایی مانندها، از قتعلیق یا كمك فنر سامانهوضعیت سالمت 

كه بیانگر توانایی میرا نمودن نوسـانات وارده  "شاخص میرایی  "سفتی )و یا نرمی كمك فنر( در مقابل ارتعاشات وارده 

 بهرمند می باشند. "نسبت چسبندگی به جاده "و در نهایت شاخص
 سامانه تعلیق و کمک فنر آزمون(. 5جدول )

 دالیل مردودی ویه انجام كارر

استفاده از تجهیزات خاص) مکانیزه( و مقایسه 

های اندازگیری شده كردن اختالف مقادیر شاخص

مربوط به كیفیت كمك فنرهای چپ/راست یك 

 محور یا مقادیر مطلق داده شده توسط سازنده.

 در های كیفی اندازگیری شده توسط دستگاه وجود اختالف معنا دار بین شاخص

كمك فنرها)سامانه تعلیق( یك محور یا خروج یکی از مقادیر مربوط به سنجش 

 كیفیت كمك فنر)سامانه تعلیق( از محدوده مجاز

  بین شاخص قرائت شده چرخهای چپ و راست یك محور % 53وجود اختالف 
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 آزمون انداز گيری شدت صوت توليدی از اگزوز خودرو در دور آرام و تند: 1-5

شـود.  گاه جهت اندازه گیری صوت ناشی از عملکرد موتور، صدای از اگزوز، بلندی صدای بوق و... استفاده میاین دست 

اندازه گیری نماید. روش اندازه گیری اصوات یاد شده برای هر یك  dbاین دستگاه قادر است شدت صوت را بر حسب 

منطبق بر ضوابط و دستورالعمل هـای ابالغـی از   اید از موارد فوق متفاوت است. اندازه گیری صدا توسط این دستگاه ب

سوی سازمان حفاظت از محیط زیست صورت پذیرد.مالک مردودی و قبولی خودرو ها در این آزمـون حـدود مجـازی    

 گردد.محیط زیست تهیه و ابالغ می است كه از سوی سازمان حفاظت
 

 در دور آرام (. آزمون انداز گیری شدت صوت تولیدی از اگزوز خودرو6جدول )

 دالیل مردودی رویه انجام كار

ارزیابی سطح صدا با آزمون صدای ایستا 

 گردد.و صدا سنج انجام می

عالی سطح صدا بیشتر از مقادیر مجاز در الزامات )كه توسط شورای

 گردد.(عالم میایا هیأت محترم وزیران  محیط زیست

 

 آزمون نور چراغهای جلو 1-6

ن و كارآمد باید به نحوی عمل نماید كه ضمن تامین نور و وضوح مناسـب بـرای راننـده موجـب     سامانه روشنایی ایم 

 را به وجود نیاورد.  از مسیر روبرو در حال حركت  یكوری موقت راننده، خودرو

ه در های استاندارد باید بتواند شعاع پرتوهای نور را با زاویه مناسب انتشار دهد، تجهیزات بکـار گرفتـه شـد   كاسه چراغ

خطوط مکانیزه معاینه فنی به شکل خودكار شدت میزان نور ساطع شده از هر یك از كاسه چراغهای جلـویی خـودرو   

سـازد آیـا نـور سـاطع شـده از كاسـه       را در وضعیت نور پایین و نور باال اندازگیری نموده و عالوه بر آن مشـخص مـی  

باشد. در ایـن آزمـون صـرفاً شـدت و     رای زاویه مناسب میشکن داچراغهای جلوی خودرو در سو باال و سو پایین و مه

لقـی   -هـا سـالمت كاسـه چـراغ    -نوع المپ -زاویه نور ساطع شده از چراغها توسط دستگاه اندازگیری شده و رنگ نور

 ها نیز به صورت ظاهری و توسط متصدی بررسی خواهد شد.ها و نقصان چراغكاسه چراغ
 

 لوهای ج(. آزمون نور چراغ7جدول )

 دالیل مردودی رویه انجام كار

 و مه شکن پایین باال و نورشدت تعیین 

های جلو در راستای از چراغ یك هرشکن)تعیین زاویه و جهت نور باال و پایین و مه

 .(چراغ جلو گر نورتنظیمدستگاه افق با استفاده از 

چراغ جلو در محدوده شدت نور 

 نباشد.مشخص شده در الزامات 

 

 هاآزمون و اجزای مورد معاینه در موتورسيکلتانجام  -2
طبق رویه تعریـف شـده    انژكتوری در مراكز معاینه فنیچهارزمانه و  هایآزمون سطح ایمنی و آالیندگی موتورسیکلت

 پذیرد:در ذیل صورت می

 آزمون غلتکی ترمزها )با امکان اندازه گیری وزن وارده بر هر محور(. -2

بـر  و سـایر گازهـا   ppmنسـوخته بـر حسـب     HCبرحسب درصد حجمی و  COز اگزوز.)سنجش گازهای خروجی ا -3

 عالی محیط زیست(شورای ابالغ اساس

 آزمون ظاهری اطراف بدنه و تجهیزات موتورسیکلت. -2

 آزمون صدا )خروجی از اگزوز و بوق(. -1

 صدور نتایج معاینه فنی. -5
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مربوط به اگزوز موتورسیکلت و رویه آزمون آن بر حسـب   حدود مجاز سنجش گازهای خروجی از اگزوز و شدت صوت

ها به صورت بصـری صـورت پذیرفتـه و در حـین     عالی محیط زیست خواهد بود(. سایر آزمونمستندات ابالغی شورای

 ( از لحاظ وجود و صحت عملکرد مورد بازدید قرار گیرند.2انجام آن باید موارد قید شده در جدول )

 
 هاجزای مورد معاینه در موتورسیكلت(. آزمون و ا8جدول )

 تجهیزاتی كه باید مورد آزمون قرار گیرند ردیف

 كلید روشن و خاموش نمودن چراغ-وجود المپ استاندارد-سالمت كاسه چراغ -سامانه روشنایی جلو 2

 عملکرد صحیح-وجود كلید -سامانه راهنما در جلو و عقب 3

 قب و ترمز سامانه روشنایی مربوط به چراغ خطر ع 2

 عملکرد صحیح به هنگام ترمز گیری 1

 های جانبیآیینه 5

 بوق با شدت صوت استاندارد و صدای متعارف 5

 وجود گارد محافظ استاندارد در جلوی موتورسیکلت 0

 نصب صحیح زین در محل 7

 عدم نصب تجهیزات غیر استاندارد اضافی بر موتور سیکلت 2

 نه برق رسانی و باتری كنترل عملکرد صحیح ساما 9

 Fast Idle)) تند عدم وجود دود مشهود و یا روغن سوزی در كاركرد دور آرام و 23

 باک سوخت و درب آنسالمت  22

 هم راستا بودن چرخهای محور جلو عقب 23

 فرمان ومحورها-اتصاالت شاسی 22

 سالمت زنجیر و متعلقات انتقال قدرت 21

 سالمت جك 25

  های معاینه فنی موتورسیکلت ها، امکان تعریف محوطه آزمون در گرفتن ابعاد و اختصار نوع آزمونبا در نظر

تجهیـزات مربـوط بـه معاینـه فنـی      متر مربـع( وجـود دارد.    33تا  25ن متر )بی 1×1فضایی با حداكثر ابعاد 

 باشند.سبك را دارا  ها باید شرایط استقرار و بهره برداری در مراكز معاینه فنی خودروهایموتورسیکلت

 زمانـه  1های ویژه آزمون معاینه فنی موتورسیکلتازهای آالینده در این دستورالعمل، ضوابط قید شده برای گ

لـذا در ایـن نـوع     .ی نـدارد های برقی كاربردهای موتورسیکلتدهو انژكتوری بوده و درخصوص سنجش آالین

 شود.ها خروجی اگزوز آزموده نمیموتورسیکلت

 هـا، همزمـانی انجـام معاینـات فنـی      برای معاینه فنی موتورسیکلت الزم هایجه به كم بودن تعداد آزمونتوبا

موتورسیکلت بر روی خط مجاز نیست. چیدمان تجهیـزات بـرای انجـام معاینـه فنـی یـك موتـور         برای چند

 ( باید باشد.9سیکلت به صورت جدول )
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 بندی آزمون موتورسیكلت(. زمان9جدول )

 مدت زمان)دقیقه( ع آزموننو ردیف

 3 ورود و ثبت اطالعات اولیه موتورسیکلت و تطبیق مدارک 2

 3 سنجش گازهای خروجی از اگزوز   3

 3 آزمون صدا   2

 3 آزمون غلتکی ترمزها   1

 3 آزمون شدت و زاویه نور چراغ جلو 5

 3 آزمون ظاهری تجهیزات   0

 12 جمــــــــــــــــع

ها و شـدت صـوت مطـابق آخـرین مصـوبه هییـت محتـرم وزیـران و یـا مصـوبه           بوط به انتشار آالیندهحدود مجاز مر

 عالی محیط زیست خواهد بود.شورای
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 آزمونبازرسي و روش ) 8 پيوست

سامانه گازسوزخودروهای  چشمي

 سبک و سنگين(
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  گازسوز خودروها امانهسآزمون ادواری بازرسي و 

 بازرسی چشمی 

o چشمی خودروهـای بـا سـوخت گـاز طبیعـی فشـرده       امکان و توانایی انجام بازرسی  معاینه فنی فقط مركز

(CNG مطابق با استانداردهای ملی )د.را دارا می باش 9130و  9717 

o بـه سـتاد معاینـه    سازمان ملی استاندارد ایران كه به صورت رسمی از سوی شركت بازرسی مورد تایید  ناظر

نـدهای  آیجهت نظـارت برحسـن اجـرای فر    بایدس از هماهنگی با ستاد معاینه فنی فنی معرفی می گردد پ

 در مراكز معاینه فنی حاضر گردد. CNG  كنترل چشمی مخازن و متعلقاتمربوط به 

  مرکز معاینه فنیشرایط محیطی 

o  ضـد   هـای اید از هـواكش بهر محیط دارای منبع ایجاد جرقه هم جوار باشد و  باید بانچشمی محل بازرسی

 جرقه استفاده شود.

o  ای باشد كه در مواقع وقوع خطر و یا حادثه، امکـان  باید به گونهچشمی شکل هندسی و طرح محل بازرسی

 ترک سریع محل برای كاركنان وجود داشته باشد.

o باشد.متر مربع می 75چشمی در مركز معاینه فنی حداقل   مساحت محل بازرسی 

o های شفاف و یا اجسام غیر شکننده باشد.از پالستیك چشمی بایدهای محل بازرسی پنجره 

o  ریزه، مستحکم یکنواخت، عاری از هر گونه سنگ چشمی در بخش سرپوشیده باید صاف،كف محل بازرسی

 و با كیفیت باشد.

o  لوكس باشد. 353باید حداقل  محل بازرسی چشمیشدت روشنایی 

o اسیسات برقی باید ضد جرقه باشند.سامانه روشنایی و ت 

o شده باید از نوع ضد جرقه باشند. هواكش های نصب 

o  به  لیتر در ثانیه به ازاء هر خودرو مجهز شده باشد. 533باید با ظرفیت چشمی سامانه تهویه محل بازرسی(

شود تهویه روی سقف نصب شود.( در ضمن خروجـی هـواكش و   دلیل سبك بودن گاز طبیعی، پیشنهاد می

ای باشد كه انتشار آلودگی و خطـر را بـه حـداقل برسـاند و نبایـد خروجـی       كانال كشی مرتبط باید به گونه

 هواكش به سمت اماكن عمومی و مسکونی باشد.

o 2 كیلـویی از نـوع   23تا  2حداقل یك كپسول  باید به ازای هر خودرو دارای محل بازرسی چشمی (ABC )

 زمین و در دسترس باشند.سانتی متری از سطح  253ول ها باید در ارتفاع در ضمن این كپس. باشد

o  با پایه مناسب برای اطفاء حریق باشد. ماسهباید دارای سه عدد سطل مركز معاینه فنی 

o  ركـز  م مربوط به كنترل چشمی مخازن و متعلقات خودروهـای گازسـوز مـورد كـاربری در    تمامی تجهیزات

نظارت بـر كالیبراسـیون آنهـا بـر      باید بطور سالیانه توسط آزمایشگاه های معتبر كالیبره شوند ومعاینه فنی 

است كه از سوی ستاد معاینه فنی جهت انجام ایـن   عهده شركت بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد

سـال نیـز بایـد بصـورت دوره ای توسـط شـركت       یك در طول مدت استفاده قبل از  . امر انتخاب می گردد

 ارج شدن از كالیبره تعویض گردند.در صورت خ و كنترل مورد تایید سازمان ملی استاندارد بازرسی

o كارشناس CNG  9130و  9717باید مطابق با الزامات استانداردهای ملی ایران به شماره معاینه فنی مركز 

گذرانـده و گواهینامـه تاییـد     سازمان ملی استاندارد ایران دوره آموزشی ورد تاییدمآموزشی  هایشركتدر 

مربـوط بـه كنتـرل چشـمی      انكارشناسـ و كـارآموزی   بـازآموزی  مه مربوط به برنا. صالحیت دریافت نماید

ها از طریق سازمان شهرداریتدوین و  ،CNGتوسط كمیته راهبری صنعت خود  مخازن و متعلقات گازسوز

 گردد.ها ابالغ میشهرداری ستاد های معاینه فنی و متعاقباًكارگروه استانی  بهجهت اجرا 

o هـای  فضای آزمون مربوط به بازدید چشمی خودروهای گازسوز را تحت پوشش بیمـه  مركز معاینه فنی باید

 آتش سوزی، مسئولیت كارفرما در قبال كاركنان و مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث قرار دهد.
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o مسئولیت مدنی در رابطه با خسارت جانی و مالی ناشـی از عملیـات بازرسـی     ف استموظ مركز معاینه فنی

 .قرار دهد ، تحت پوشش بیمهثالث ده كننده و اشخاصقبال استفا چشمی را در

o باشندنمی مخزنوی خودرو و تخلیه گردد مراكز معاینه فنی مجاز به بازكردن مخزن از رتاكید می.  

o شود، از طریق سازمان ملـی  های بازرسی تهیه میگزارش تخلف مراكز معاینه فنی كه توسط ناظران شركت

گردد و گزارش تکمیلی نیز توسط كمیته یـاد شـده بـه    اعالم می CNGیته راهبری صنعت استاندارد به كم

می شود تا برابر جدول تخلفات مندرج در این دستور العمل با مراكز معاینه فنـی  ها اعالم سازمان شهرداری

 متخلف برخورد گردد. 

 

  و مخازن آنها مطـابق بـا    9747استاندارد ملی با بق اطمخودروهای گازسوز  چشمیبازرسی مراحل انجام

 :ت زیر می باشدبصور 9426استاندارد ملی 

o   ارایه كارت خودرو در پذیرش مركز معاینه فنی 

o كنترل خودرو و تشخیص تك سوز یا دوگانه سوز بودن آن 

o  گذشـته باشـد  مخـزن  سال از زمان آزمـون هیدرواسـتاتیك    2یا  سال باشد 0اگر عمر مخزن خودرو باالی ،

ه فنی موظف است بدون اخذ وجه نسبت به معرفی خودرو به مركـز خـدمات فنـی خودروهـای     مركز معاین

 های تکمیلی اقدام نماید.گازسوز جهت انجام آزمون هیدرواستاتیك و سایر آزمون

o  سال از زمان بازرسی چشمی سامانه گازسـوز خـودرو گذشـته    یا یك سال باشد 0اگر عمر مخزن خودرو زیر

 گیرد.چشمی در مركز معاینه فنی انجام می ، مراحل بازرسیباشد

o صدور فرم پذیرش خودرو  

o سازمان ملی استاندارد ایرانمطابق با فرم  ،مالك خودرو از مورد نیاز دریافت اطالعات 

o  مركـز  گازسوز خـودرو در بازرسـی چشـمی،     وضعیت سالمت و سن مخزن و سایر متعلقاتدر صورت تایید

 اید.ودرو گازسوز را مطابق با فرم مربوطه در سیمفا ثبت نماطالعات خ ف استظومعاینه فنی م

o گـاز   بازرسی چشمی مخزن و متعلقات سامانهتاییدیه  صدورنسبت به باید  ناظر مستقر در مركز معاینه فنی

 اقدام نماید. خودرو سوز

o      در صورت عدم تایید خودرو در مرحله بازرسی چشمی، مركز معاینه فنی موظـف اسـت نسـبت بـه معرفـی 

 رسـال بـه مركـز   جهـت ا ور باز شدن مخزن خـودرو  ظبه منخودرو به مركز خدمات فنی خودروهای گازسوز 

 اقدام نماید. ،هیدرواستاتیك آزمون

o  (، باید دارای ایمنیهای و آزمونست محیطی یزخودروهای گازسوز قبل از انجام معاینه فنی خودرو )آزمون

 باشند. گاز سوز هامانتاییدیه بازرسی چشمی مخزن و متعلقات س

o آیین نامـه بـوده و در صـورت احـراز تخلـف از       0مندرج در ماده موظف به رعایت ضوابط كز معاینه فنی مرا

 سوی ستاد معاینه فنی مشمول جرائم مندرج در جدول تخلفات این دستورالعمل خواهند بود.

o  )در  ورد بازرسی چشـمی م 9717 مطابق با استاندارد ملیهر سال  بایدسامانه گازسوز خودرو )به جز مخزن

 د.مركز معاینه فنی قرار گیر

o سـال   2هـر   پس از انجام اولین آزمون هیـدرو اسـتاتیك،  خودرو زن مخ باید 9130ق با استاندارد ملی ابمط

 د.قرار گیرو سایر آزمون های تکمیلی ر معرض انجام این آزمون دیکبار 

o ز روی ه مراكز خـدمات فنـی معرفـی شـده تـا مخـزن ا      بایستی خودرو ب مخزن در صورت انقضا تاریخ تولید

 .شود مطابق دستورالعمل مربوطه امحاءخودرو باز شده و 
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  های گازسوز شهریاتوبوسامانه گازسوز سآزمون ادواری بازرسی و   

o هـا  اتوبـوس ادواری ایـن  و آزمـون  بازرسـی   ،به دلیل حساسیت موضوع اتوبوس های گازسوز شهری

واگـذاری بـه   و از طریـق  شهر  آندر پایانه های اتوبوسرانی وبوسرانی هر شهر، های اتتوسط سازمان

 ، انجام خواهد شد.این زمینهسازمان ملی استاندارد در  مورد تاییدشركت های بازرسی 

  می الزامات  ، جزومخازن مردود شده در آزمون های هیدرواستاتیك وم سازیجهت معد 913530رعایت دستورالعمل

 باشد.
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 یندهای جاری در مراكز معاینه فنی می باشد.آرنگ سبز به معنای فر

د تاییـ  مـورد  ند های جاری در مراكز خـدمات فنـی خودروهـای گازسـوز تحـت پوشـش و      رنگ نارنجی به معنای فرآی

 باشد.سازمان ملی استاندارد ایران می

 

 

 شروع

 در مرکز معاینه فنی دریافت کارت خودروی گازسوز

تشخیص: عمر مخزن بیشتر 

سال از  2سال یا گذشت  0از 

 زمان آزمون هیدرواستاتیك

 0تشخیص: عمر مخزن كمتر از 

ثبت  سال یا گذشت یك سال از

 سیمفا چشمی در تأیدیه بازرسی
 

 بازرسی چشمی در مرکز معاینه فنی

 نتیجه انجام بازرسی چشمی

 
 

 مردود

 تایید

 مردود

معدوم نمودن مخزن طبق 

 دستورالعمل

951526 

 تایید

صدور گواهی معاینه فنی 

در صورت تایید مراحل 

 ایمنی و زیست محیطی

 معرفی به مرکز خدمات فنی خودروهای گازسوز 

 

مخزن از روی خودرو جهت ارسال  باز شدن

 به مرکز آزمون هیدرواستاتیک

ثبت اطالعات خودروی گازسوز  

 در سیمفا

امانه گاز تاییدیه بازرسی مخزن و متعلقات سصدور 

 سوز

 

انجام آزمون هیدرواستاتیک و سایر آزمون های 

 تكمیلی

نتیجه آزمون هیدرواستاتیک و سایر آزمون های 

 تكمیلی

 

ارسال مخزن به مرکز خدمات فنی خودروهای 

 گازسوز 

مخزن بر روی خودرو و انجام امور تكمیلی و صدور تأییدیه  نصب

 و ثبت در سیمفا بازرسی مخزن و متعلقات سامانه گاز سوز


