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  نامه اجرایی  آیین 3دستورالعمل ماده 
  خودرو فنیو صدور برگ معاینه معاینه نحوه انجام 

  

  ویژه خودروهای سنگین
  
  
  
  

  ای ونقل جاده سازمان راهداری و حمل
  ستاد معاینه فنی سنگین کشور

  1395آذر 
  

 
  

  
ضوابط برای متقاضیان معاینه فنی سنگین و کارکنان مربوطه،  این به لحاظ سهولت استفاده از :راهنمای استفاده

مشخص گردیده و صرفاً پیوستهای  پررنگشود، به صورت  قسمتهایی از ضوابط که مربوط به معاینه فنی سنگین می
  .مرتبط با معاینه فنی سنگین در این ضوابط ارایه شده است
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  تعاریف و اصطالحات :بخش اول

  :رود در این دستورالعمل، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می :1ماده 
  1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب  18ماده  5بند :قانون -الف
 اجرایی نحوه نامه هیأت وزیران با موضوع آیین 14/10/93هـ مورخ 50891ت/120671نامه شماره  تصویب: نامه آیین -ب

  . خودرو فنی معاینه برگ صدور معاینه و انجام
مشخصات  برای ثبت) آنالین(ای متمرکز و برخط  ، سامانه"سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی ایران"اختصار عبارات : سیمفا -پ

های الکترونیکی و  نقلیه موتوری که با بهره گیری از زیرساخت های فنی و صدور گواهی معاینه فنی وسایل و اطالعات آزمون
اطالعات پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در راستای ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به 

ی سبک و سنگین درون و برون شهری و تسهیل در اعمال مقررات و ثبت مکانیزه تخلفات نقلیه موتور معاینه فنی وسایل
  .گردد رانندگی، توسط وزارت کشور و با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها ایجاد می

های  سامانه ت وتجهیزا عملکرد سالمت فنی، صحت تأیید برای فنی های آزمون و کارشناسی بازدیدهای انجام: فنی معاینه -ت
، مبتنی بر استانداردهای زیستی محیط مصوبهای  شاخص با نقلیه موتوری وسایل آالیندگی انتشار میزان انطباق و ایمنی

  .ای یا جهانی در صورت لزوم، منطقه مصوب ملی و
نتایج  وحاوی اطالعات شناسنامه ای خودرو، مشخصات فنی مدرک مجازی  یابرگ و برچسب  :فنی معاینه گواهی -ث

آزمایش های انجام شده که در چارچوب سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی توسط مراکز معاینه فنی صادر و به متقاضی 
  .دمی شو ارائه

هر نوع وسیله نقلیه که دارای چرخ، موتور و سامانه انتقال قدرت است و برای حمل بار یا انسان یا : وسیله نقلیه موتوری -ج
  .عملیات به کار می رودانجام کار یا 

  .وسیله نقلیه موتوری دارای پالک شخصی :وسیله نقلیه شخصیـ  چ
 .وسیله نقلیه موتوری دارای پالک عمومی :وسیله نقلیه عمومیـ ح 
  .وسیله نقلیه موتوری دارای پالک دولتی یا نظامی :وسیله نقلیه دولتیـ  خ
 .کنترل فعالیت مراکز معاینه فنی سبک یا سنگینو  ریزی، هدایت، نظارت برنامهتشکیالت متمرکز برای : ستاد معاینه فنی -د
کارگروهی با مسؤولیت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و عضویت رئیس پلیس : کارگروه استانی معاینه فنی -ذ

امور  ،ای، مدیر کل دفتر فنی راهنمایی و رانندگی، مدیر کل حفاظت محیط زیست، مدیر کل راهداری و حمل و نقل و جاده
و حسب مورد شهردار شهر مربوط که به منظور هماهنگی امور معاینه فنی خودروهای ونقل و ترافیک استانداری  عمرانی و حمل

  .شود عملکرد ستادهای معاینه فنی در استان تشکیل می سبک و سنگین و نظارت بر
  .های کشور به عنوان نماینده وزارت کشور دهیاریها و  سازمان شهرداری: ها سازمان شهرداری -ر
  .ای به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی جاده  سازمان راهداری و حمل و نقل: سازمان راهداری  -ز
  .پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران: اهورر پلیس  -ژ

راهداری و باشد که مسؤولیت اجرایی آن را اداره کل  واحد استانی ستاد معاینه فنی سنگین می: نمایندگی استانی -س
  .باشد دار می استان عهده ای ونقل جاده حمل
  . منظور کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی احداث مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو می باشد  :متقاضی  -ش
یا  نقلیه وسیله فنی معاینه گواهی در شده درج انقضای تاریخ تا صدور تاریخ از زمانی دوره: فنی معاینه گواهی اعتبار  -ص

  .بروز نقص فنی است
 و مرور و عبور در ایمنی کاهش موجب که نقلیه وسیله فنی و ظاهری وضعیت در تغییر یا نقصان عیب، نوع هر :فنی نقص -ض
  .گردد صدا مجاز حد از بیش آلودگی یا و هوا آالینده گازهای مجاز حد از بیش انتشار یا
مجوزی است که برای شروع احداث و تأسیس مرکز معاینه فنی توسط نمایندگی استانی ستاد معاینه فنی : موافقت اولیه  -ط

  .گردد خودروهای سنگین یا ستاد معاینه فنی خودروهای سبک برای مدت معین به متقاضی اعطا می
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پس از احداث و تکمیل کلیه شرایط مندرج در این دستورالعمل برای شروع بهره برداری  مجوزی است که: مجوز فعالیت -ظ
 .گردد توسط نمایندگی استانی ستاد معاینه فنی خودروهای سنگین یا ستاد معاینه فنی خودروهای سبک به متقاضی اعطا می

ت قوانین و مقررات مربوطه از طریق ستاد مراکزی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعای: مراکز معاینه فنی سبک -ع  
  .گردد نقلیه موتوری سبک ایجاد می ها، برای انجام معاینه فنی وسایل معاینه فنی وابسته به شهرداری

مراکزی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه با مجوز ستاد : مراکز معاینه فنی سنگین -غ
  .گردد نقلیه موتوری سنگین ایجاد می برای انجام معاینه فنی وسایل معاینه فنی سنگین،

 و ساب لدیم اتوبوس، شامل انواعکلیه خودروهای سنگین حمل بار و مسافر  :ون شهریدری سنگین خودرو -ف
 کشنده، تریلر، کامیون، ،)لوری ی،بار ون( نظیرکامیونت تن 5/3 از بیش ظرفیت با باری نقلیه وسایل و بوس مینی
شوند  میساماندهی و مدیریت  شهرداریهابا هر نوع سوخت که تحت نظامات  مستقل پالک با یدک نیمه و یدک ،تانکر

  .نمایند یا در داخل محدوده و حریم شهرها فعالیت می
 و ساب لدیم اتوبوس، شامل انواع رون شهریدکلیه خودروهای سنگین غیر :رون شهریبی سنگین خودرو - ق

 ،تانکر تریلر،کشنده، کامیون، ،)لوری ی،بار ون( نظیرکامیونت تن 5/3 از بیش باظرفیت باری نقلیه وسایل و بوس مینی
شوند  میساماندهی و مدیریت سازمان راهداری تحت نظامات  با هر نوع سوخت که مستقل پالک با یدک نیمه و یدک

  .نمایند محدوده و حریم شهرها فعالیت میخارج از یا 
وزن کل  و باشنددارای دو محور که بار با هر نوع سوخت  یاکلیه خودروهای سبک حمل مسافر  :خودروی سبک -ک

  .تن بیشتر نباشد 5/2از  هاو حداکثر وزن هر محور آنتن بوده  5/3خودرو کمتر از 
کلیه موتورسیکلت های بنزین سوز و سایر که دارای پالک ملی بوده و واژه موتورسیکلت در کارت : موتورسیکلت -گ

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

  .گردد می
جهیز گردیده ت 5601 شماره مرکزی است که مطابق با الزامات استاندارد ملی :مرکز خدمات فنی خودروهای گاز سوز -م

  .می باشداز وزارت صنعت، معدن و تجارت برداری  و دارای پروانه بهره
و سایر  6792 ملی شماره مرکزی است که مطابق با استاندارد :و سایر آزمون های تکمیلی یدرواستاتیکمرکز آزمون ه -ن

  .دریافت نموده باشداز وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره برداری  ،استانداردهای مرتبط
عدن و تجارت، وزارت کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت صنعت، م :CNGکمیته راهبری صنعت  -ه

کشور که با ابالغ وزیر صنعت،  CNGنفت، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و انجمن صنفی 
   .معدن و تجارت تشکیل شده است

کارت هوشمند مغناطیسی است که اطالعات خودرو را به اطالعات مخزن آن  :خودروهای گازسوز مجوز سوختگیری -ی
  .نخواهد بود ،و بدون آن، خودرو گازسوز قادر به سوختگیری در جایگاه مرتبط می نماید

  
 سنگین و تشخیص صالحیت متقاضیان ،ضوابط ایجاد مراکز معاینه فنی سبک: بخش دوم

های معاینه رگروه استانی معاینه فنی به ستادهای منعکس گردیده از سوی کا با مالک نظر قراردادن سیاست :2ماده 
ستاد معاینه فنی سنگین به نمایندگی های استانی معاینه فنی خودروهای سنگین مبنی بر ها و  اریفنی خودرو شهرد

 ضوابط و مقررات کلیه با رعایت هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، و وجود ظرفیت نحوه گسترش مراکز معاینه فنی
توانند نسبت به تأسیس و ایجاد مراکز معاینه  می این دستورالعمل، 4و  3و دارا بودن شرایط و مدارک مندرج در ماده 

برداری مرکز  سنگین با ارایه تقاضای تأسیس و بهرهدر مربوطه و  ستادهای معاینه فنیبا ارائه تقاضا به سبک، فنی 
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ها و  طی روال جاری برابر دستورالعملمعاینه فنی سنگین به نمایندگی استانی ستاد معاینه فنی سنگین، ضمن 
  .نماینداقدام ها  مهنا ینیآ

  :باشد می به شرح ذیل مشخصات عمومی متقاضی -2-1
�).یقیحق متقاضی یبرا( مؤثر یفریک نهیشیسوءپ عدم •

�.گذشته سنوات در کشور یفن نهیمعا یستادها از تیفعال مجوز لغو بر یمبن هیاخطار افتیدر عدم •

 یمتقاضـ  یبرا(  سسهؤم ای شرکت اساسنامه در » مرتبط ییخودرو خدمات و فنی معاینه امور « عنوان حیتصر •
�.یفن نهیمعا ستاد دییتأ با) یحقوق

  :باشد می به شرح ذیل ینه فنیز معاکمر مدارک مورد نیاز جهت دریافت مجوز فعالیت -2-2
�).2 پیوست در 1 شماره کاربرگ برابر( نیسنگ و سبک یخودروها یفن نهیمعا مرکز احداث درخواست ارائه •

� شرکت اساسنامه ریتصو و متقاضی هویتی و سجلی مدارک ریتصو ارائه •

�).متقاضی حقیقی انیآقا یبرا( یسرباز تیمعاف ای خدمت انیپا کارت ریتصو ارائه •

�).حقیقی یمتقاض( یفریک ثرؤم نهیشیپ سوء عدم یگواه ارائه •

�.الکل و  گردان روان مخدر، مواد به ادیاعت عدم معتبر یگواه ارائه •

  �.تقاضا مورد محل در یفن نهیمعا مرکز احداث یاقتصاد لیتحل و یهیتوج گزارش هیارا •
 کل اداره ،ای ونقل جاده داری و حملراه کل اداره( مورد حسب ربطیذ یدستگاهها هیازکل مجوز و استعالم هیارا •

  �.)راهورپلیس  و شهرداری ،یکشاورز جهاد سازمان ست،یز طیمح حفاظت
ملک و مستندات مربوط به وضعیت تملک یـا اجـاره حـداقل پـنج سـاله       ارائه اسناد مالکیت به انضمام کروکی •

به منظور احداث مرکز معاینه فنی، باید مشخصـات ملکـی بـه نـام      ؛ملک از سوی متقاضی) برای مراکز سبک(
�.شخص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی بنام شرکت یا اعضای هیأت مدیره شرکت باشد

�.دنبرابر اصل گردبه طور رسمی  باید یاد شدهتمامی تصاویر مدارک  •

  .باشد در مورد اشخاص حقوقی ارایه مدارک فوق براساس اساسنامه شرکت مندرج در روزنامه رسمی می 
های معاینه فنی  از زمان ابالغ این دستورالعمل، وضعیت تملک کلیه مراکز معاینه فنی سبک باید برای ستاد :1تبصره

ی است تا کلیه مراکز معاینه فنی مشمول حسب مکاتبه از سوی ستادهای سبک احراز گردد و در این راستا ضرور
  . نسبت به ارائه مستندات و مدارک قانونی طلب شده اقدام نمایند ها شهرداریمعاینه فنی 

 های فردی متقاضی، توسط ستاد معاینه فنی نامه به مراجع ذیصالح جهت احراز صالحیت صدور معرفی :2تبصره
  .گیرد صورت می) خودروهای سبک و نمایندگی استانی برای خودروهای سنگینشهرداری برای (

مستقر در مراکز معاینه فنی و خطوط ایجاد شده جدید باید سبک و موتورسیکلت کلیه خطوط معاینه فنی  :3تبصره
فنی  همچنین خطوط معاینه فنی سنگین مستقر در مراکز معاینه .باشند متصلبه سامانه سیمفا به صورت برخط 

بایست از طریق سامانه برخط معاینه فنی مستقر در سازمان راهداری قابلیت  سنگین و خطوط ایجاد شده جدید می
  . را داشته باشند به سامانه سیمفااتصال 
لیت بروزرسانی، ارتقا و افزایش تجهیزات مربوط به معاینه فنی خودروها به عهده صاحب امتیاز احداث ومسؤ :4تبصره

  .سنگین و کارگروه استانی عملیاتی گردد/ داری مرکز بوده و باید با نظارت ستاد معاینه فنی سبک و بهره بر
اعطاء مجوز احداث و راهبری مراکز نحوه بررسی مدارک و فرآیند  ،کلیات رویه مربوط به ارائه درخواست :3ماده  

 .باشد می 1در پیوست  2و سنگین طبق جدول  1معاینه فنی سبک طبق جدول 
شهرداری یا نمایندگی استانی معاینه فنی ستاد معاینه فنی مربوطه توسط مدارک اخذ و بررسی پس از  :4ماده 

با توجه به گزارش توجیهی و تحلیل اقتصادی  سنگین و ارسال به ستادهای معاینه فنی سبک یا سنگین حسب مورد،
قبیل کفایت یا عدم کفایت مراکز معاینه فنی موجود، ارایه شده و متناسب با برآورد عرضه و تقاضا و سایر عوامل از 
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به  بالغشهرداری یا نمایندگی استانی جهت استاد معاینه فنی به  ماه  ظرف یکحداکثر را نتیجه ستاد معاینه فنی 
 . )2در پیوست  2شماره  کاربرگتکمیل (متقاضی اعالم خواهد نمود 

ای که از سوی  موظفند صدور مجوز و موافقت اولیه خود را بر پایه برنامهشهرداریها ستادهای معاینه فنی : 5ماده 
به صورت ) تعداد خطوط و مکان احداث(های افزایش و فعال سازی مراکز معاینه فنی  کارگروه استانی مبنی بر سیاست

اعالم ها  ان شهرداریسازمبه  گردد، به انجام رسانده و مراتب را جهت اقدام برای اتصال به سیمفا ساله ابالغ می 5
  . نمایند
، بر اساس سبک یک خط مکانیزه معاینه فنی خودروحداکثر ظرفیت اسمی سالیانه شناسایی شده برای ی: 6ماده 

 .شود زمان ثبت شده در سیمفا برای فاصله زمانی پذیرش تا صدور گواهی برای انواع خودرو محاسبه می
لعمل، که زمان الزم برای محاسبه ظرفیت بر اسـاس معاینـه فنـی کامـل     تا یکسال پس از ابالغ این دستورا : 1تبصره

که توانایی ارائه خدمات به دو خودرو را به صورت هم زمـان دارا  سبک خودرو فراهم گردد، ظرفیت مراکز معاینه فنی 
درو را در دستگاه و برای خطوطی که توانایی آزمون یک خو )15000( شیفت کاری، برابر هردر ) 2نوع خطوط (باشد 

ظرفیـت بـرآورد   . باشـد  دستگاه مـی ) 8000(شیفت کاری، برابر  هردر یا خطوط قابل حمل، ) 1نوع ( باشد لحظه دارا 
 3 و 2 های جدول(باشد  دستگاه می) 26000(شیفت کاری، در سال  در هرشده برای هر ایستگاه آزمون موتورسیکلت 

 5 و 4بـا توجـه بـه جـداول    (مرکز و ارزیابی انجام شـده تـا سـه شـیفت      دهتعداد شیفت کاری براساس ر ).1پیوست 
، برای نظارت و ارزیـابی  1پیوست  3زمانبندی مندرج در جدول در مدت یکسال مزبور، . قابل افزایش است) 2پیوست

انجـام  محدودیت زمـانی بـرای    و صدور مجوز ایجاد و ظرفیت سنجی مراکز بوده و شهرداریهاساالنه ستاد معاینه فنی 
  .گردد مانه سیمفا بر اساس آن اعمال نمیها در سا آزمون
قابـل  ) 3با توجه به جداول پیوست (مرکز و ارزیابی انجام شده تا سه شیفت  دهکاری بر اساس ر تعداد شیفت: 2تبصره

   .افزایش است
احـداث   مجاز به راه اندازی خط معاینه فنی سنگین مـی باشـند و   متقاضیان مراکز معاینه فنی سنگین صرفاً :7ماده 

  .سنگین به صورت تفکیک نشده در یک محوطه غیر مجاز می باشد همزمان دو خط سبک و
  

  نحوه صدور، تمدید،  تعلیق و ابطال موافقت اولیه و مجوز فعالیت: بخش سوم
  نحوه صدور مجوز فعالیت -3-1

اندازی  اضی جهت آغاز عملیات احداث و راهبه متق شهرداریهاسوی ستاد معاینه فنی  صدور موافقت اولیه از: 8ماده 
های ساختمانی مربوط به ابعاد زمین، تأسیسات و تجهیزات،  مرکز معاینه فنی خودروهای سبک، پس از بررسی نقشه

مان خطوط معاینه فنی رهای ورودی و خروجی و چیدن و فضاهای اختصاص یافته به راهگذابنیه، سازه، جانمایی سال
که از سوی متقاضی ارائه شده و ضوابط احداث مرکز، شرایط زیست محیطی و ترافیکی و معماری مصوب رعایت شده، 

  ).2سبک در پیوست 2طبق کاربرگ شماره ( صورت خواهد پذیرفت
موضـوع ایـن مـاده بـرای نوبـت اول بـا        مهلت اعتبار موافقت اولیه احداث یا توسعه مراکز معاینه فنی سبک :1تبصره 

بوده که برای دوره زمانی مشابه دیگر و صـرفاً بـا اسـتناد بـر قبـول        به مدت سه ماه سبکتشخیص ستاد معاینه فنی 
  .شرایط ویژه برای یک نوبت قابل تمدید خواهد بود

نی نبوده و در صورت عدم اخـذ  موافقت اولیه پیش گفته به هیچ وجه در حکم مجوز فعالیت در امر معاینه ف: 2تبصره 
  . اعتبار خواهد بود موافقت اولیه احداث یا توسعه صادره باطل و بی مجوز فعالیت توسط متقاضی ظرف مهلت مقرر، 

با توجه به سبک  ی جدیدفن نهیمعا مرکزیابی و تایید مکان استقرار  و مکانسبک فنی  پراکندگی مراکز معاینه :9ماده 
کارگروه استانی موظف است  .بر عهده ستاد معاینه فنی خواهد بود 8 استانی و توجه به ماده سیاست آمایش کارگروه

پلیس راهنمایی و ، اداره کل حفاظت محیط زیستسازمان شهرداریها، ( ضمن هماهنگی با دستگاه های مرتبط
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نسبت به تهیه و ابالغ ورالعمل حداکثر سه ماه پس از ابالغ این دست) ای ونقل جاده کل راهداری و حملاداره ، رانندگی
  .برنامه جامع پنج ساله ایجاد و گسترش مراکز معاینه فنی سبک در سطح استان به کلیه شهرداریها اقدام نماید

تقاضای کتبی خویش را به نمایندگی استانی ستاد  بایدکلیه متقاضیان تأسیس مرکز معاینه فنی سنگین  :01ماده 
 دستورالعملهای مذکور در این  پس از ارایه تقاضای کتبی و احراز شرایط و صالحیت. معاینه فنی سنگین ارایه نمایند

و اخذ تأییدیه ستاد ) های ترافیکی و کاربری اراضی تأییدیه صالحیت(و ارایه اسناد رسمی مالکیت زمین واجد شرایط 
جهت تأسیس مرکز معاینه فنی با مدت اعتبار یک ساله توسط نمایندگی استانی  اولیهمعاینه فنی سنگین، موافقت 

  .ستاد معاینه فنی سنگین بنام متقاضی صادر خواهد شد
مهلت اعتبار موافقت اولیه موضوع این ماده به شرط آن که درخواست تمدید قبل از پایـان اعتبـار موافقـت     :1تبصره

به مدت سـه مـاه   سنگین ستاد معاینه فنی نمایندگی استانی انجام گرفته باشد، فقط برای یک نوبت با تشخیص  اولیه
  .قابل تمدید خواهد بود

در صورت عدم تکمیل و بهره برداری مرکز قبل از انقضای تمدید نوبت اول، تمدیـد مجـدد موافقـت اولیـه      :2تبصره
  . پذیرد ی تأخیرات با نظر ستاد معاینه فنی سنگین انجام میبسته به میزان پیشرفت کار و دالیل توجیه

های مذکور مجوز فعالیت در امر معاینه فنی نبوده و در صـورت عـدم تمدیـد یـا اخـذ مجـوز        موافقت اولیه :3تبصره
  . اعتبار خواهد بود موافقت اولیه صادره باطل و فاقد هرگونه  فعالیت توسط متقاضی ظرف مهلت مقرر، 

توسـط نماینـدگی    متقاضـی نامه به مراجع ذیصالح جهت احراز صالحیتهای مکان پیشنهادی  صدور معرفی :4تبصره
  .گیرد استانی ستاد معاینه فنی سنگین صورت می

 یخودروها ژهیو( ها یشهردار توسط نیسنگ یفن نهیمعا مرکز تیفعال و احداث جهت اولیه مجوز صدور :11ماده 
تاد س موافقت اخذ صورت در ها یشهردار موجود نیسنگ یفن نهیمعا مراکز تیفعال تداوم زین و) یشهر درون نیسنگ

. رفتیپذ خواهد صورت یشهر درون نیسنگ خودروهای یفن نهیمعا خدمات ارائه منظور به ومعاینه فنی سنگین 
شهری را  برونسنگین خودروهای حق ارایه خدمات به بدون اخذ مجوز از ستاد معاینه فنی سنگین مراکز مذکور 

  .باشد یم مرکز مجوز کننده صادر یشهردار یفن نهیمعا ستاد با مراکز نیا عملکرد بر نظارت تیمسؤولنداشته و 
موافقت صادره از سوی ستاد معاینه فنی سنگین دارای مهلت اعتبار یک ساله بوده و در صورت عدم ارتکاب  :1تبصره

سنگین برون شهری ایـن موافقـت بـرای یـک     خودروهای تخلف از سوی مرکز معاینه فنی مبنی بر انجام معاینه فنی 
هـا بـا    ز معاینـه فنـی سـنگین شـهرداری    در مدت موافقت مذکور نظارت عالیه بـر مراکـ  . سال دیگر تمدید خواهد شد

  .نمایندگی ستاد معاینه فنی سنگین در استان مربوطه خواهد بود
ها در صورت احراز شرایط این دستورالعمل و اخذ مجوز از ستاد معاینه  مراکز معاینه فنی سنگین شهرداری :2تبصره

  .باشند می) از درون شهری و برون شهریاعم (سنگین  خودروهایفنی سنگین، مجاز به انجام معاینه فنی انواع 
دو نوع خط سبک و سنگین حق استفاده مشترک از تجهیزات و نیروی انسانی  متقاضیان بهره برداری از هر :3تبصره

  .فنی در یک فضای عملیاتی مشترک را ندارند
پس از تکمیل ابنیه، تأسیسات، تجهیزات و ادوات آزمون خودرو و کلیه فضاهای عملیاتی مورد نیاز مرکز  :21ماده 

معاینه فنی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مندرج در این دستورالعمل، با تأییدیه ستاد معاینه فنی، مجوز فعالیت 
و بعد از آن برای تمدید با توجه ) و یک ساله برای سنگینبرای سبک ساله  سهبا اعتبار (برای متقاضیان ) بهره برداری(

شهرداری برای خودروهای سبک و نمایندگی استانی برای خودروهای (بندی مراکز توسط ستاد معاینه فنی  ردهبه 
  .بنام متقاضی صادر خواهد شد) سنگین
  . نوع استهرگونه فعالیت در امر معاینه فنی قبل از اخذ مجوز فعالیت معتبر مم :1تبصره
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های الزم و  تمطلوبی تکلیه ادوات آزمون وسیله نقلیه مورد استفاده در خطوط معاینه فنی باید از نظر کیفی :2تبصره
پشتیبانی کننده   یا شرکت از طریق شرکت فروشنده و و مورد تایید ستاد معاینه فنی باشدرا دارا بوده  شناسایی شده

  .را باشندقابلیت اتصال به سامانه سیمفا را دا
هر نوع تجهیزات که به هر طریق از داخل یا خارج کشور تامین شده و مورد استفاده مراکز معاینه فنی  :3تبصره

مین قطعات یدکی، ارائه أتنماینده مزبور باید  .خدمات پس از فروش در ایران باشد دارای نماینده فعال است، باید
 گینمایند .گارانتی و ارائه خدمات پس از فروش را تضمین نمایدخدمات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون، خدمات 

توانند حسب مورد تأییدیه و اسناد معتبر را که نشانگر تضمین  می کارگروه استانیاینه فنی سنگین و ستاد معاستانی 
  .باشند را از مرکز معاینه فنی مطالبه نمایند تعهدات یاد شده می

دست دوم که به هر نحو از داخل یا خارج کشور تامین شده  اتدر صورت استفاده مرکز از هرگونه تجهیز :4تبصره
باشد، مدیر یا مالک مرکز بایستی با درخواست از شرکت ارائه کننده خدمات پس از فروش مربوطه در ایران نسبت به 

ییدیه صحت عملکرد تجهیزات نصب شده أه تمربوطه اقدام کرده و مجوز مرکز منوط ب اتنصب و راه اندازی تجهیز
  .توسط شرکت مربوطه می باشد

ها را جهت انجام آزمون جدید ابالغی از سوی مراجع  سس مرکز مکلف است هرگونه به روزرسانی دستگاهؤم :31ماده 
جر به رسیدگی بدیهی است عدم انجام این امر من. اساس اعالم ستاد معاینه فنی در اسرع وقت انجام دهد ذیصالح ، بر

  .گردد می 3-8واد ذیل بخش به تخلف وفق م
سبک، مجوز فعالیت /و تأیید ستاد معاینه فنی سنگینجهت بهره برداری مرکز  و آماده سازیپس از تکمیل  :41ماده 

شهرداری مربوطه صادر ستاد معاینه فنی /از سوی نمایندگی استانی) 2در پیوست  3شماره مطابق کاربرگ (مرکز 
  .شد خواهد

  نحوه تمدید،  ابطال و تعلیق مجوز فعالیت -3-1
 قیطر از آن دیتمد به نسبت خود تیفعال مجوز اعتبار مهلت اتمام از قبل باید یفن نهیمعا مرکز مجوز دارنده :51ماده 
  .دینما اقدام) نیسنگ برای یاستان یندگینما و سبک برای شهرداری( یفن نهیمعا ستاد

  .باشد منوط به بررسی و احراز کلیه شرایط مذکور در این دستورالعمل میتمدید مجوز فعالیت  :تبصره
مرکز معاینه فنی حق ادامه فعالیت و صدور باطل و قبلی در صورت عدم تمدید مجوز فعالیت، مجوز صادره  :61ماده 

  .گواهی معاینه فنی را نخواهد داشت
مجدد مرکز منوط به ارایه درخواست جدید از سوی اندازی  در صورت ابطال مجوز فعالیت یک مرکز، راه :71ماده 

  .باشد متقاضی و نیز احراز آخرین شرایط و ضوابط صدور مجوز می
این دستورالعمل به تشخیص ستاد معاینه فنی مجوز فعالیت  شرایط مندرج در با از دست دادن الزامات و :81ماده 

 .گردد دستورالعمل تعلیق می 43 مرکز وفق ماده
لیه متقاضیان مراکز معاینه فنی مکلف به ارایه تعهد رسمی مبنی بر ارایه خدمات استاندارد معاینه فنی به ک :19ماده 

در  .به ستاد معاینه فنی هستند ،طبق مفاد این دستورالعمله مرکز، دو مبتنی بر ارزیابی و رمدت اعتبار مجوز فعالیت 
صورتی که مراکز به هر دلیل زودتر از اتمام دوره اعتبار مجوز فعالیت مایل به انصرف از ادامه فعالیت باشند باید حداقل 

  .ماه قبل از آن به ستاد معاینه فنی و کارگروه استانی اعالم نمایند 3
موافقت اولیه ستاد معاینه فنـی  در مواردی که تغییر کاربری زمین جهت فعالیت مرکز معاینه فنی بر اساس  :1تبصره

مبنـی بـر   و سـتاد معاینـه فنـی شـهرداری     نمایندگی استانی به حسب مورد صورت پذیرد، متقاضی باید تعهد رسمی 
سال از تاریخ شروع بهره برداری تحت عنوان مرکز معاینـه فنـی، را ارایـه     5مرکز احداث شده حداقل فعالیت مستمر 

  .نماید
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مجوز فعالیت، متقاضی جدید به شرط احراز شرایط منـدرج در ایـن دسـتورالعمل و    امتیاز در صورت انتقال  :2تبصره
  . اخذ مجوز جدید فعالیت، مجاز است در مرکز مورد نظر به ادامه انجام معاینه فنی مبادرت نماید

لت خواهـد داشـت تـا در    ، نماینده وراث حداکثر یک سال مه)شخص حقیقی( در صورت فوت دارنده مجوز :3تبصره
و اخذ مجوز، در مرکز مورد نظر به ادامه انجام معاینـه فنـی مبـادرت    دستورالعمل صورت احراز شرایط مندرج در این 

  .دگرد نماید؛ در غیر این صورت مجوز صادره باطل شده محسوب می
 و یبند هدر اساس بر ساله 5 حداکثر تا کسالهی یها دوره بصورت فنی معاینه مرکز تیفعال پروانه دیتمد :02ماده 

  . شد خواهد انجام یابیارز
باید حداقل سه ماه قبل از اتمام اعتبار مجـوز فعالیـت خـود، در صـورت نداشـتن       مؤسس مرکز معاینه فنی  :1تبصره

 .تخلف نسبت به تمدید مجوز از طریق ستاد معاینه فنی اقدام نماید
تعریف و اجرای هرگونه فعالیت جانبی یا ارایه خدمات تعمیرگاهی سریع مرتبط بـا معاینـه فنـی در مراکـز      :2تبصره

  .صورت پذیرد الزممعاینه  فنی باید با موافقت ستاد معاینه فنی و اخذ مجوز 
ماده الحاقی  5در صورت عدم مشارکت در تامین عرصه، اعیان و تجهیز مرکز با استناد به بند ها  شهرداری :21ماده 

سایر مقررات مربوط به معاینه فنی خودرو و مصرف آن در موارد معین و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و  32
  .د بودنابت حق السهم و یا هر عنوان دیگری نخواهگونه وجهی ب ط، مجاز به اخذ هیچنحوه تشکیل مراکز مربو

سب مورد با اعالم تواند ح نرم افزاری الزم گواهی معاینه فنی میهای سخت افزاری و  در صورت ایجاد بستر :22ماده 
/ ، از صورت فیزیکی خارج شده و در قالب الکترونیکی)ستاد معاینه فنی( سازمان راهدارییا  ها سازمان شهرداری

  .هوشمند از طریق سامانه سیمفا صادر گردد
مناطق "صالح در سطح شهرهای کشور اجرای طرح  ها و تصویب مراجع ذی چنانچه بنا بر پیشنهاد شهرداری :23ماده 

بندی سطوح انتشار  هدهای معاینه فنی که ر استفاده از گواهی گیرد، مدنظر قرار ")کاهش(شهر کم انتشار آالیندگی 
که باید باشد به نحوی استفاده . وری استضر ،در آنان مشخص شده )سبزنظیر زرد و (آالیندگی خودرو توسط رنگ 

پلیس  ،نماید ای که خودرو در آن تردد می بنابر شرایط آلودگی هوا، در صورت عدم انطباق گواهی مربوطه با منطقه
 .راهور ملزم به اعمال قانون و جریمه عدم ارائه گواهی معاینه فنی معتبر با رنگ مورد تأیید برای خودرو خواهد بود

  . به دوربین های پالک خوان پیش نیاز اجرای طرح است "کاهشمناطق "دوده یا مرز تجهیز مح
 هرگونه و تصادف ،یفن نقص دچار یفن نهیمعا یگواه افتیدر از پس که ییخودروها یفن نهیمعا یگواه :42ماده 

  .دریگ قرار فنی معاینه آزمون مورد مجدداً نقص، رفع ضمن باید نقلیه وسیله و شود می باطل ،شوند  یدستکار
خودروها، در مواردی که حادثه منجربه نقص فنی مـؤثر خـودرو گردیـده و     تصادفات درفرم دبای  راهور سیپل :تبصره

رد را در سامانه سـیمفا  افنی را ابطال و مو نهیمعا یگواهنیاز مجدد به صدور گواهی معاینه فنی معتبر را داشته باشد، 
  .لحاظ نماید

سنگین تفکیک نشـده در یـک محوطـه و مجـاورت یکـدیگر       که دارای خط سبک و یموجودمراکز  :52ماده 
نسـبت بـه جداسـازی معاینـه     تا باشند از زمان ابالغ این دستورالعمل مدت سه سال مهلت خواهند داشت  می

 فنی سبک و سنگین و احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل اقدام نمایند در غیر این صورت مجوز معاینـه 
در صورتی که مرکزی جهت تفکیک معاینه فنـی سـنگین    .تمدید نخواهد شدفنی سنگین آنها به هیچ عنوان 

از سبک نیازمند جابجایی به مکان دیگری باشد، ارایه زمین جهت احداث مرکز معاینه فنی سـنگین بـا سـند    
  .باشد رسمی اجاره پنج ساله مورد پذیرش می
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  مراکز و خطوط معاینه فنی بندی نحوه درجهتأسیسات و تجهیزات و : بخش چهارم
 تأسیسات و تجهیزات مراکز و خطوط معاینه فنی -4-1

تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز به ازای هر خط جهت راه اندازی مرکز معاینه فنی سبک و سنگین به شرح  :62ماده 
 .باشد می 1در پیوست  6و  5جدول
گیری و انجام تعمیر و نگهداری  نیاز به کالیبراسیون یا سنجش دقت اندازهکلیه تجهیزات مرکز معاینه فنی  :72ماده 
باید توسط شرکت های دارای گواهینامه تأیید صالحیت از سازمان ملی استاندارد، انجام  کالیبراسیون . ای دارند دوره

  .یزات، گواهی صادر شودگرفته و برابر اعتبار زمانی تعیین شده در ضوابط ابالغی یا استانداردهای مربوط به تجه
   .ایران باشند استاندارد ملیاز سازمان د صالحیت یگواهینامه تای باید دارایشرکت صادر کننده گواهی کالیبراسیون 

بازدید بندی  برنامه زمان دارایآزمون  های فرآیند تعمیرات و نگهداری در ارتباط با کنترل تجهیزات و دستگاه :28ماده 
  .قطعات باشدیا تعمیر یشگیرانه و تعویض پ

 الزم یها فضا احتساب با خطه دو سبک یفن نهیمعا مرکز کی احداث جهت شده یمعرف نیزم متراژ حداقل: 29ماده 
 و یرسان امداد ،یادار سبز، یفضا ،CNG سوخت مخازن و گازسوز تیک متعلقات یچشم کنترل خدمات ارائه جهت

مترمربع  75 برای آزمونهای ایمنی و زیست محیطی، مترمربع 150 سالن مساحت. باشد می مربع متر 1000 ره،یغ
 و تیریمد و یادار قسمتبرای  ،CNG سوخت مخازن و گازسوز تیک متعلقات یچشم کنترل خدماتبرای ارایه 

 دیبا یخروج و یورود گذر راه در مرکز یگواه صدور و رشیپذ یهابخش. باشد مربع متر 60 حداقل باید ،یگانیبا
 صالح یذ مراجع یسو از آور الزام یها دستورالعمل حسب است موظف مرکز احداث یمتقاض. شود ینیب شیپ

 در 7 جدول( دینما منظور یفن نهیمعا مرکز هیابن یاجرا و یطراح در را یرسان امداد یفضا رینظ یجانب الزم یفضاها
  ).1 وستیپ

 و نیزمـ  مسـاحت  بـه  درصـد  ستیب خط هر یازا به خط 2 از شیب بهدر مراکز سبک،  خطوط شیافزا یبرا: 1تبصره
  .گردد یم افزوده سالن

 و یورود یمجـزا  درب دو یدارا بایـد  یفنـ  نـه یمعا زهیمکـان  مرکـز  احداث جهت شده گرفته نظر در مکان :2تبصره
شده ، مراکز فاقد این شرط که قبل از ابالغ این دستورالعمل ایجاد باشد کننده مراجعه یخودروها تردد جهت یخروج

  .اند فرصت سه ماهه برای اصالح خواهند داشت
 مسـقف  یفضـا  صـورت  به )خودروهای سبک( گازسوز خودروهای زاتیتجهچشمی  آزمون به مربوط یفضا: 3 تبصره

 جـاد یا مجـزا  صـورت  بـه  یفنـ  نـه یمعا سـالن  درکنـار  و) در استاندارد ملی مربوطه مندرج ضوابط مطابق( باز دوطرف
  .شود یم

 مراکز معاینه فنی سبک و امتیازدهی بندی هدر ،معیارهای ارزیابی ها و شاخص -4-2

های معاینه  نحوه ارزیابی سطح کمی و کیفی مراکز سبک و خطوط مکانیزه معاینه فنی سبک توسط ستاد :30ماده 
 )3مندرج در پیوست( 9و  8 های ارزیابی یاد شده در جداول های عنوان گردیده در برگ فنی و بر اساس شاخص

های ارزیابی  مراکز مکانیزه معاینه فنی سبک به شرط احراز شرایط مطلوب قید شده در برگ. ورت خواهد پذیرفتص
شوند درجات یاد  های معاینه فنی به مورد اجرا گذاشته می های سالیانه از سوی ستاد که در دوره )3مندرج در پیوست(

و کسب مطلوبیت باالتر موجب ها  ردهاحراز این . نمایند را احراز می )3مندرج در پیوست( 11و  10 شده در جداول
 .های معاینه فنی خواهد شد از سوی ستاد  اعطای دریافت مزیت

  .گیرد ارزیابی صورت نمیتجهیزات مرکز معاینه فنی عدم کالیبره و سالم نبودن  درصورت: تبصره
 ستاره یا دهر سبک یفن نهیمعا مراکز تیوضع یادوار یها یابیارز ندیفرآ در شده کسب ازاتیامت اساس بر :31ماده 
  .شد خواهد اعالم و محاسبه 1 وستیپ در 11 جدول مطابق یفن نهیمعا ستاد توسط مرکز
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ای در هر یک از موارد تجهیـزات و فرآینـدها مـردود شـناخته      های دوره چنانچه مرکز معاینه فنی در ارزیابی: 1تبصره
ت، عملکرد و انتقال نتایج آزمـون بـه سـامانه سـیمفا و     کالیبراسیون، صحت قرائآور مانند  های الزام در شاخص یا شود

مدت معینـی   بنابر تشخیص ستاد معاینه فنی انجام فرآیندهای آزمون دارای نقص فنی و اشکال اثرگذار دانسته شود،
اقدام نماید  شناسایی شده رفع نواقص شود تا نسبت به از زمان اعالم نتایج ارزیابی به مرکز معاینه فنی فرصت داده می

تـا زمـان    ،ها اقـدام ننمایـد   چنانچه مرکز در فرصت تعیین شده نسبت به رفع کاستی. و مجدد مورد ارزیابی قرار گیرد
کد سیمفا برای مرکز غیر فعال و مجوز فعالیت مرکز به حالت تعلیق درآمده شود،  رفع ایراد که از سوی ستاد اعالم می

با مرکـز برخـورد   ) 1پیوست  13جدول (تخلفات ر مهلت مقرر مطابق جدول ددر صورت عدم اقدام بهنگام  .می گردد
  .خواهد شد

هـای حـداکثر یـک     های معاینه فنی باید بالفاصله پس از افتتاح و راه اندازی مرکز و پس از آن در دوره ستاد: 2تبصره
اخـذ   دهاقـدام نمـوده و ر   )3 های مندرج در پیوست کاربرگ حسب(ساله نسبت به بازدید و ارزیابی مرکز معاینه فنی 

شـده و از طریـق   تعیـین   دهجمع نمرات کل مکتسبه از جداول پیوست باید بـر اسـاس ر  . شده مرکز را تعیین نمایند
  .مرکز اقدام گرددبرای  رده کیفینسبت به تعیین  1پیوست  10جدول 
بایـد   فعالیت مرکـز  ضمن درج در مجوز عاینه فنی سبک مراتبکیفی مرکز توسط ستاد م ردهپس از تعیین : 3تبصره

  .جهت درج در سوابق به کارگروه استانی منعکس گردد
توانند حسب نیاز درخواست مربوط بـه کیفیـت سـنجی مراکـز خـود را بـه        ها می های معاینه فنی شهر ستاد: 4تبصره

  .ی شهر مرکز استان خود منعکس نمایندهای معاینه فنی استان جهت جلب همکاری ستاد معاینه فن کارگروه
 و معیارهای ارزیابی مراکز معاینه فنی سنگین ها خصشا -4-3

انجام   1پیوست  21جدول  بندی مراکز معاینه فنی سنگین مطابق معیارهای ارزیابی مندرج در رده :23ماده 
  . گردد می

تـا   یکاز  1پیوست  12مرکز به شرح جدول  ردهمدت اعتبار مجوز فعالیت مرکز معاینه فنی سنگین حسب  :تبصره
  . باشد پنج سال می

  
  ضوابط به کارگیری و آموزش کاربران و کارشناسان مراکز معاینه فنی:  بخش پنجم

 معاینه خطوط تعداد با متناسب را مرکز نیاز مورد یانسان یروین است موظف فنی معاینه مرکز مجوز دارنده :33 ماده
   .نماید تأمین باشد، مراجعین نیاز پاسخگوی که نحوی به مرکز کاری ساعات و فنی

های آموزشـی کـه بایـد     تعداد نیروی انسانی مورد نیاز مرکز معاینه فنی، شرح تخصص و وظایف آنها و دوره :1تبصره
  .خواهد بود سبک 5سنگین و  4سپری نمایند مطابق جزئیات مندرج در پیوست 

ن شـرایط مـدیر فنـی    سنگین در صورت دارا بـود / مرکز معاینه فنی سبکشخص حقیقی متقاضی تأسیس  :2تبصره
  .، مدیریت فنی مرکز معاینه فنی را نیز برعهده گیردتواند شخصاً می

با توجه به تفاوت هایی که ممکن است در نحوه عملکرد و استفاده تجهیزات ساخت شـرکت هـای مختلـف     :3تبصره
ین کننده فرا گرفته و گواهینامـه مربوطـه را   وزش های الزم را در شرکت تاممآ بایدوجود داشته باشد، کاربران مراکز 

ننـده و سـتاد هـای معاینـه فنـی      جهت بهره وری بیشتر آموزشی با  هماهنگی بین شرکت های تامین ک. ارائه نمایند
  .شودبرگزارمی تواند های مشترک  دوره

  
  نقلیه بندی وسایل طبقه: بخش ششم

  .استبر اساس آئین نامه راهنمایی و رانندگی وسایل نقلیه انواع بندی  طبقه :43ماده 
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  نقلیه مورد معاینه قرار گیرند هایی که باید در وسایل روش آزمون و قسمت :بخش هفتم
  سنگین نقلیه وسایل در معاینه مورد های وقسمت آزمون روش -7-1

 نهیمعا  مراکز در یفن یها آزمون انجام و یظاهر وبیع صیتشخ ،یکارشناس یدهایبازد انجام یها روش :53ماده 
 یمل یاستانداردها مالحظه با گیرند، قرار معاینه مورد نیسنگ نقلیه وسایل در باید که هایی قسمت و نیسنگ یفن

  .باشد یم دستورالعمل این 6 شماره وستیپ مطابق
  بک و موتورسیکلتس نقلیه وسایل در معاینه مورد یها قسمت و آزمون روش -7-2

 یفن نهیمعا  مراکز در یفن یها آزمون انجام و یظاهر وبیع صیتشخ ،یکارشناس یدهایبازد انجام یها روش :36ماده 
 مطابق یمل یاستانداردها مالحظه با گیرند، قرار معاینه مورد سبک نقلیه وسایل در باید که هایی قسمت و سبک

  .باشد یم دستورالعمل این 7 شماره وستیپ
  سبک یگازسوزخودروها ی سامانهچشمی  آزمونبازرسی و روش  -7-3

  .این دستورالعمل قابل اجرا می باشد 8این آزمون بر اساس فرآیند ذکر شده در پیوست شماره  :37ماده 
  گازسوز شهری های اتوبوس برروی شده نصب 3 و 2 نوعCNGمخازن وتعمیرات ای،نگهداری دوره بازرسی -7-4

مسافر در  حمل و نقل پیش نیاز امکان ارائه خدماتهای شهری  اتوبوس CNGمسئولیت انجام آزمون مخازن : 38ماده 
طبق پیوست ( سازمان ملی استاندارد عملیاتی خواهد شداز صالحیت  دارایهای  از طریق شرکت وهر شهر بوده 

  .)ین دستورالعملا 8شماره 
  خودرو عیسر یرگاهیتعم و سیسرو مراکز جادیا -7-5

در صورت دارا  اند شده مردود نهیمعاآزمون  در که ییخودروها بیع رفع جهتتوانند  مراکز معاینه فنی می :39ماده 
نسبت به  مجوز مکتوب با مدت معین از ستاد معاینه فنی،ه الزم و دامتیاز و رو کسب  یتخصص و یمکان طیشرا بودن

  .اقدام نمایند هاخودرو بیع رفع و فوری کردن بخش تعمیرگاهیریدا
  

  و تشخیص تخلفات مراکز معاینه فنی نحوه نظارت: هشتمبخش 
  سنگین نحوه نظارت و تشخیص تخلفات مراکز معاینه فنی -8-1

 سنگین فنی معاینه مراکز فعالیت بر نظارت و کنترل وظیفه سنگین فنی معاینه ستاد یاستان یندگینما :04ماده 
 و پایش به نسبت نظارتی های تیم اعزام و سیمفا سامانه نظیر گوناگون های روش از و داشته عهده بر را مربوطه استان
  .نماید می اقدام سنگین فنی معاینه مراکز عملکرد بر نظارت
 از توانـد  مـی  سنگین فنی معاینه مراکز بر نظارت و بازدید جهت سنگین فنی معاینه ستاد استانی نمایندگی :1تبصره

 و زیسـت  محـیط  حفاظت کل اداره راه، پلیس یا رانندگی و راهنمایی پلیس نظیر استانی های دستگاه سایر نمایندگان
 بـه  را دهایـ بازد  گـزارش  و آورد عمـل  بـه  دعـوت  یفن نهیمعا یاستان کارگروه مصوب بیترک برابر ،استاندارد کل اداره

  .دینما ارائه یاستان کارگروه
 تحـت  سـنگین  فنـی  معاینـه  مراکـز  بـر  اسـتان  در سنگین فنی معاینه ستاد نمایندگی نظارت نحوه کنترل :2تبصره
  .پذیرفت خواهد انجام فنی معاینه استانی کارگروه طریق از پوشش
 نیسـنگ  یفنـ  نـه یمعا سـتاد  بـا  یاستان یها یندگینما و سنگین یفن نهیمعا مراکز عملکرد بر هیعال نظارت :3تبصره

  .باشد یم
  سبکنحوه نظارت و تشخیص تخلفات مراکز معاینه فنی  -8-2

 ییس راهنمایپل نظیر استانی های دستگاه سایرندگان یاز نما تواند راساً و یا حسب مورد معاینه فنی میستاد : 41ماده 
د یبازدجهت ، ای ونقل جاده و حمل راهداریاداره کل  و استاندارداداره کل  ،ستیط زیحفاظت مح اداره کل ،یو رانندگ

توسط ستاد  بایدهای بازدیدهای ادواری صورت پذیرفته  گزارش .آورد عمل به دعوتی نه فنیز معاکو نظارت بر مرا

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


  
  و صدور برگ معاینه فنی خودرومعاینه نحوه انجام نامه اجرایی  آئین 3ماده دستورالعمل 

 

11 

  به سازمان یبصورت فصل یارگروه استانکق یده و خالصه گزارشات از طریس گردکارگروه استانی منعکمعاینه فنی به 
 .ها ارسال گردد یشهردار
 طریـق  از پوشـش  تحـت  سـبک  فنـی  معاینه مراکز بر هر شهر در سبک فنی معاینه ستاد تنظار نحوه کنترل: هتبصر

  .پذیرفت خواهد انجام فنی معاینه استانی کارگروه
  سنگینسبک و مراکز معاینه فنی  نحوه تشخیص و رسیدگی به تخلفات -8-3

  . باشد می 1 پیوست41جدولموارد تخلفات احتمالی در مراکز معاینه فنی سنگین به شرح  :24ماده 
 در کلی طور به و سنگین فنی معاینه مرکز در قبل، ماده در مذکور تخلفات از یک هر مشاهده صورت در :34ماده 

 توسط تخلف به رسیدگی و پرونده تشکیل از پس دستورالعمل، این در مذکور شرایط از یک هر رعایت عدم صورت
 جهت مراتب فنی، معاینه مرکز سوی از تخلف ارتکاب احراز صورت در سنگین، فنی معاینه ستاد استانی نمایندگی
 لغو یا موقت قیتعل به تخلفات تکرار و تعداد نوع، حسب متخلف و ارسال سنگین فنی معاینه ستاد به نهایی رسیدگی

  . شد خواهد محکوم فعالیت مجوز دائم
حسب تصمیمات ستاد معاینه فنی سنگین رسیدگی به بخشی از تخلفات مراکز معاینه فنـی سـنگین قابـل     :1تبصره

  .باشد های استانی ستاد معاینه فنی سنگین می تفویض به نمایندگی
در صورت احراز تخلف صدور گواهی معاینه فنی خالف واقع، نمایندگی استانی ستاد معاینه فنی سنگین بـا   :2تبصره

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

 مجـدد  یبـردار  بهـره  ،دستورالعمل این در مندرج تخلفات ارتکاب از ناشی فعالیت مجوز دائم لغو صورت در :3تبصره
 و) یک درجه غیر بستگان حقیقی اشخاص مورد در( جدید متقاضی یک سوی از جدید درخواست ارایه به منوط مرکز
 تواند نمی متخلف فنی معاینه مرکز مجوز دارنده همچنین. باشد می مجوز صدور ضوابط و شرایط کلیه مجدد احراز نیز
  . نماید اخذ جدید مجوز یا و گیرد عهده به را مدیریت تصدی دیگری فنی معاینه مرکز در

 نظر، مورد سنگین فنی معاینه مرکز با مقتضی برخورد ضمن نوبت سه تا فنی ریمد تخلفات تکرار صورت در :4تبصره
  .داشت نخواهد را سنگین فنی معاینه مراکز از یک هیچ در فعالیت حق مذکور فنی ریمد

 ای و سبک یفن نهیمعا مرکز در) 1 شماره وستیپ 13( جدول در مذکور تخلفات از یکی مشاهده صورت در :44ماده 
 تخلف به یدگیرس دستورالعمل، نیا در مذکور طیشرا از کی هر دادن دست از ای تیرعا عدم صورت در یکل طور به

 جدول با مطابق متخلف با ،یفن نهیمعا مرکز تخلف احراز صورت در و شود یم انجام مربوطه یفن نهیمعا ستاد توسط
  .شد خواهد برخورد مذکور
گواهی معاینه فنی و یا صدور گواهی معاینه فنی غیر معتبر توسط مرکز، ستاد معاینـه  در صورت احراز جعل : 1تبصره

، )1 پیوسـت شـماره   13(فنی مربوطه با مشاهده اولین تخلف موظف است عـالوه بـر برخوردهـای الزم وفـق جـدول      
وه اسـتانی مـنعکس   متخلف را با قید فوریت به مراجع قضایی معرفی نموده و مراتب را جهت درج در سوابق به کارگر

  .نماید
 ستادهای معاینه فنی در استانها از طریق کارگروه استانی معاینه فنی انجـام خواهـد   نظارت برحسن عملکرد: 2تبصره

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

و ) در مورد اشخاص حقیقی بستگان غیر درجه یک(ت جدید از سوی یک متقاضی جدید مرکز منوط به ارایه درخواس
تواند  همچنین دارنده مجوز مرکز معاینه فنی متخلف نمی. باشد نیز احراز مجدد کلیه شرایط و ضوابط صدور مجوز می

  . در مرکز معاینه فنی دیگری تصدی مدیریت را به عهده گیرد و یا مجوز جدید اخذ نماید
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پیوسـت  تخلفـات   13طبـق جـدول   (در صورت تکرار تخلفات مدیر فنی تا سه نوبت ضمن برخورد مقتضـی  : 4تبصره
با مرکز معاینه فنی سبک مورد نظر، مدیر فنی مذکور حق فعالیت در هیچ یک از مراکز معاینه فنی سبک و  )1شماره 

  .سنگین را نخواهد داشت
تخلف مرکز برای نوبت اول صرفاً از نوع توبیخ و درج در ) 1شماره پیوست  13( در صورتی که طبق جدول: 5تبصره

پرونده بوده باشد و مرکز خاطی از تاریخ درج در پرونده به مدت یکسال هیچگونه تخلفی مرتکب نگردد، توبیخ مندرج 
  .گردد اثر بوده و از سوابق ایشان حذف می قبلی بی

، توسط ستاد معاینه )1پیوست  14و  13 جدول شماره( جدول تخلفاتبه تخلفات مراکز معاینه فنی، طبق  :54ماده 
 .فنی رسیدگی خواهد شد

ر صورت ارتکاب یکی از تخلفات بر شمرده در جدول تخلفات، ستاد معاینه فنی موظف است با مرکز معاینه د :64ماده 
نسبت به انعکاس نوع تخلف موظف است شهرداری در این راستا ستاد معاینه فنی . فنی حسب مورد برخورد نماید

  .شناسایی شده در مرکز و نحوه برخورد با آن به کارگروه استانی اقدام نماید
  

  سایر مقررات: نهمبخش 
سنگین تحت هیچ شرایطی قابل انتقال به غیر / موافقت اولیه صادره جهت احداث مرکز معاینه فنی سبک :74ماده 
  .باشد نمی

که به صورت غیر مکانیزه مورد  ی سنگینسالمت عملکرد تجیهزات ایمنی خودروها بر یگذار صحه اساس :48ماده  
بررسی قرار می گیرند بر پایه اظهار نظر کارشناس فنی و آموزش دیده مرکز استوار بوده و در زمان صدور تاییدیه 

در  ،هی معاینه فنیگواصدور تأیید سالمت و چنانچه به هر دلیل بعد از . مسئولیت این امر بر عهده وی می باشد
 24، طبق ماده عملکرد متعلقات تامین کننده ایمنی خودرو نقص و یا نواقص فنی از سوی پلیس راهور شناسایی گردد

  . شود اقدام می
نقلیه سنگین خاص نظیر جرثقیل، ادوات فوق سنگین، ادوات راهسازی، ادوات کشاورزی،  معاینه فنی وسایل :49ماده 

به صورت معاینه فنی سیار در محل از طریق مراکز دارای مجوز خاص جهت انجام این کار . ..خودروهای آفرود و 
 . پذیرد صورت می

 بهدستورالعمل  این در که سنگین فنی معاینه مراکز فعالیت به مربوط اجرایی های روال وموارد  سایر تعیین :05ماده 
 .باشد می ستاد معاینه فنی سنگین عهده بر نشده اشاره آنها

 بهدستورالعمل  این در که سبک فنی معاینه مراکز فعالیت به مربوط اجرایی های روال وموارد  سایر تعیین: 51ماده 
 .می باشدسازمان شهرداریها  عهده بر نشده اشاره آنها

تشکیالت ستادهای معاینه فنی شهرداریها می توانند جهت ارائه خدمات معاینه فنی به خودروهای متعلق به  :52ماده 
و امتیاز  دهبه مراکز دارای ر ،سازمانی خاص و یا مکان های جغرافیایی که توجیه احداث مرکز معاینه فنی را ندارند

های سیار و تمام مکانیزه معاینه فنی اقدام یهایستگامراکز دارای  نسبت به صدور مجوز به، )ستاره و باالتر 4(الزم 
ه شده در این دستورالعمل بر مرکز معاینه فنی سیار نیز استوار بوده و این مراکز تمام ضوابط و الزامات برشمرد .نمایند

با قابلیت انجام کلیه آزمون ها به شکل مکانیزه قابلیت انتقال نتایج به سامانه سیمفا و صدور کارت معاینه فنی از  دبای
 .  آن را دارا باشند

نموده باشند باید امکان مشاهده نتایج و تاریخ اعتبار معاینه فنی برای اشخاصی که گواهی معاینه فنی اخذ  :35ماده 
گواهی جعلی یا فاقد اعتبار تلقی شده  ،درصورت عدم مشاهده نتایج و تاریخ اعتبار .در سامانه سیمفا وجود داشته باشد

 .و در اسرع وقت باید گواهی معتبر از مراکز معاینه فنی اخذ شود
  .باشد نامه اجرایی نحوه انجام معاینه می الینفک آیین باشد و جزء  ماده می 45تمل بر این دستورالعمل مش :45ماده 
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  .سنگین مراحل بررسی مدارک و صدور مجوز فعالیت مرکز معاینه فنی). 2(جدول 

  

  
    

 مرحله  شرح مرحله
ستاد های جامع پنج ساله از سوی  های مرتبط با احداث تعداد و ظرفیت مراکز معاینه فنی در قالب برنامه تدوین و ابالغ برنامه

  1  های استانی معاینه فنی سنگین به نمایندگی

کاربرگ  -سنگین معاینه فنی  ستادنمایندگی استانی از سوی متقاضیان به سنگین احداث مرکز معاینه فنی   ارائه درخواست
  2  سنگین 1 شماره

های ساختمانی مربوط به ابعاد زمین، جانمایی، تأسیسات و تجهیزات که  اخذ و بررسی مدارک متقاضی و بازدید و بررسی نقشه
از سوی متقاضی ارائه شده و در آنها ضوابط احداث مرکز و شرایط زیست محیطی و ترافیکی مورد نظر رعایت گردیده توسط 

  گی استانینمایند
3  

جهت تأیید نهایی به ستاد ارسال  نمایندگی استانی وتوسط  )2 در پیوست 2شماره  کاربرگتکمیل (تأیید تکمیل بودن پرونده 
  4  معاینه فنی سنگین 

با ابالغ ستاد معاینه فنی سنگین مبنی بر تأیید نهایی پرونده، از سوی نمایندگی استانی جهت آغاز عملیات احداث، موافقت 
  5  .بنام متقاضی صادر خواهد شد اولیه

  6  . پذیرد گذاری بر فرآیند احداث و تجهیز مرکز توسط نمایندگی استانی صورت می صحه بازدید ادواری و
) 2در پیوست  3مطابق کاربرگ شماره (مرکز و تأیید ستاد معاینه فنی سنگین، مجوز فعالیت مرکز  بهره برداری پس از تکمیل و

  7  .از سوی نمایندگی استانی صادر خواهد شد

  8  به کارگروه استانینمایندگی استانی انعکاس مراتب فعال شدن مرکز از سوی 
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  یک خط مرکز معاینه فنی سنگین فضاها و تأسیسات مورد نیاز برای ).6(جدول 

  
  توضیحات  مقدار  واحد  موضوع  ردیف

  حداقل مساحت  5000  مترمربع  زمین مناسب  1

  حداقل مساحت  20  مترمربع  دفتر ثبت نام و صدور گواهی  2

  حداقل مساحت  20  مترمربع  دفتر مدیریت و امور اداری  3

  حداقل مساحت  20  مترمربع  دفتر کارکنان مرکز  4

5  
  سولهسالن 

کف سوله از جنس بتن با قابلیت تحمل و 
  بارپذیری تردد ناوگان سنگین

  250  مترمربع
و در ازای هر   8×  32برای هر خط معاینه فنی حداقل 

  متر به عرض سالن افزوده خواهد شد 8خط اضافه 

  متر  ابعاد دربهای ورودی و خروجی سوله  6
  ارتفاع  5/5

  عرض 6
  حداقل

7  
و خروج با روسازی آسفالته احداث رمپهای ورود 

  یا بتنی
-  -  

 برابر ضوابط طراحی هندسی راه با اخذ تأییدیه از اداره
  ای ونقل جاده کل راهداری و حمل

8  
دارا بودن دو درب مجزای ورودی و خرجی 

  جهت تردد خودروهای مراجعه کننده
-  -  -  

9  
فضای الزم برای استقرار صف انتظار قبل از 

  رمپ ورود به سالن
-  -  -  

  متر  چاله سرویس  10
  22طول 
 0,9عرض 
  5/1عمق 

حداقل ابعاد، در آکس محور طولی سوله دارای پلکان 
  در دو طرف برای هر خط

  نقلیه در هر خط برای خروج وسایل  -  -  رمپ خروج بعد از چاله سرویس  11

12  
نقلیه  تأمین فضای الزم جهت پارکینگ وسایل

  پس از انجام معاینه فنی
-  -  -  

13  

  
تأمین تأسیسات و امکانات الزم جهت تهویه 

  مناسب هوای سوله
-  -  -  

  حداقل تعداد  2  چشمه  تأمین سرویس بهداشتی  14

15  
نصب تابلوی نرخ مصوب در ورودی سوله و دفتر 

  ثبت نام
  متر 1×  5/1ابعاد   2  عدد

16  
نصب تابلوی سامانه رسیدگی به شکایات و 

  ثبت نام پیشنهادات سازمان در ورودی دفتر
  متر 1×5/1ابعاد   1  عدد

  برای هر خط  1  دستگاهها جهت  دستگاه آزمون سنجش آالینده  17
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  توضیحات  مقدار  واحد  موضوع  ردیف

گیری میزان کدری دود خروجی از اگزوز  اندازه
  نقلیه دیزلی وسایل

)Opaci Meter(  

  (Speed Meter Tester)  1  دستگاه  دستگاه آزمون کیلومتر شمار  18

  1  دستگاه  دستگاه آزمون ترمزها  19

(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 
حداقل ظرفیت . آزمون ترمزها در شرایط بارگیری باشد

تن باید باشد و  15گیری این دستگاه  بارپذیری و اندازه
گیری  خط آزمون دوم، ظرفیت اندازهدر صورت داشتن 

 .تن باشد 20آن باید حداقل 

20  
  دستگاه هم راستایی چرخها 

 Side Slip Tester  ١  دستگاه  )لغزش جانبی چرخهای جلو(

  1  دستگاه  دستگاه سنجش شدت صوت  21
در صورت ابالغ رویه تست و حدود مجاز از سوی 

  سازمان حفاظت محیط زیست

22  
زوایای نور چراغهای  دستگاه سنجش شدت و
  ١  دستگاه  جلو

قابلیت خروجی اطالعات به صورت دیجیتال و 
اندازگیری شدت نور چراغهای جلو و مه شکن با 

 PITCH-ROLL-YAWتوانایی قرائت زوایای 

  Steering Play Detectors  ١  دستگاه  دستگاه تست لقی جلوبندی و فرمان  23
 Electronic Turning Plates  ١  دستگاه  دستگاه تست صفحات چرخان  24

25  
تجهیزات مرتبط با سامانه برخط، دوربین پالک 

  _  _  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  26
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  آن نیروی انسانیو  تجهیزات مراکز معاینه فنی امتیاز دهی به نحوه کالیبراسیون و نگهداری جدول). 8(جدول 

  
خطوط  نوع تجهیزات

متوسط (معاینه فنی 
 )امتیاز کل خطوط

 شاخص ها
حداکثر  وضعیت کالیبراسیون وضعیت عملیاتی

امتیاز احراز 
  شده

 فاقدگواهی کالیبره عدم کارایی مطلوبیت

  امتياز
 30   ترمزسنجشدستگاه 

 20   های خروجی از اگزوز آالینده سنجشدستگاه 
 20   لغزش جانبی سنجشدستگاه 
  20     یلومترشمارک سنجشدستگاه 

 20   هاچراغسنجشدستگاه 
 10   و فرمانجلوبندیلقی  سنجشدستگاه 

 10   دستگاه آزمون صدا
 20   چشمی خودروهای گازسوز دستگاه آزمون

 10     چاپگرها-رایانه ها-تجهیزات سخت افزاری- شبکه

و بازرسی دقیقآزمونبا(اتصال قابل اعتماد به شبکه سیمفا
   )توسط بازرس مربوطه

   10 

 15     سرمایش/گرمایش/خلیه دودت سامانهعملکرد مناسب 
 15     پالک خواننظارتی وعملکرد مناسب دوربین 

200-176:درجه کیفی عالی  
175- 141:درجه کیفی خوب  

:درجه کیفی متوسط  96-140  
 و کمتر 95:درجه کیفی نامطلوب
  

  مراکز معاینه فنیدر ) از ستاد معاینه فنی(دارای کارت اشتغال نیروی انسانی جدول امتیاز دهی به  ).9(جدول 
  

 

 عنوان شغلی
تحصیالت

حداقل  نمره احراز شده از آموزش
 دیپلمکاردانی  کارشناسیکارشناسی ارشد و دکترا امتیاز الزم

امتیاز 1ساعت  8هر  4 6 8 10    
 14   --   مدیر مرکز

 18   --  مسئول خط/فنی انکارشناس
 10        گران آزمون

 8        مسئول پذیرش
 6        مسئول صدور کارت

  بیشترو  101 درجه کیفی عالی
  100-71 درجه کیفی خوب
  70-41 درجه کیفی متوسط
  و کمتر 40درجه کیفی نامطلوب
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  مرکزیند های مدیریتی آفر -ابنیه -محیط وضعیتجدول رتبه دهی به ). 10(جدول 

  
 ردیف

 شاخص ها
 رتبه

ضعیف متوسط خوب عالی جمع
   1 4 7 10 امتیاز

           راستگی مرکزآنظافت و  1
          نظم در گردش ترافیکی خودروها 2
          مکفی بودن فضای سبز 3
          سالن کیفیت روشنایی 4
         سالن و اگزوز فن کیفیت تهویه 5
         کیفیت کفو سالن  گرمایش ،کیفیت سرمایش 6
          کیفیت بخش پذیرش 7
          کیفیت بخش صدور کارت 8
          کافی بودن فضای پارک خروجی 9
          وجود تابلوهای هدایت مسیر به مرکز 10
          وجود تابلو های اطالع رسانی به مشتریان 11
         حریق در مرکز یاطفا سامانهوجود  12

  

          وجود امکانات رفاهی ویژه مشتریان 13
  

         اولیه وجود جعبه و امکانات کمک های 14
  

         روشنایی محوطه مرکز سامانه 15
  

         ورودی راه گذرکافی بودن فضای  16
     از دستورالعمل های ابالغی کارکنانگاهی آ 17
     های نظام مدیریتی سامانهپیاده سازی  18
     نظم در امور بایگانی مرکز 19
     کارکنانوجود نظام آراستگی  20
     کاربست برنامه های مشتری مداری 21
     مطلوبیت صیانت و حراست از مرکز 22
     کارکناننگهداری منظم سوابق  23

و بیشتر 201   درجه کیفی عالی  
200-141   درجه کیفی خوب  
140-81   درجه کیفی متوسط  
و کمتر 80   درجه کیفی نامطلوب  

  
هر مرکز معاینه فنی که با احراز کلیه شرایط مندرج در این دستورالعمل مجوز انجام معاینه فنی سبک یـا سـنگین را   

از آن پس هر مرکز در صورت کسب شـرایط بـه   . گردد محسوب میدرجه یک کند، یک مرکز معاینه فنی  دریافت می
بـه طـور   کز ایجاد شده قبل از ابالغ ایـن دسـتورالعمل   مرا. ارتقا یابد 3تا  2تواند به درجات  می 12و  10شرح جدول 

تـا   1درجـه  یک محسوب شده و پس از ارزیابی توسط ستاد معاینه فنی، با توجه به امتیازات کسب شده درجه موقت 
  .محسوب خواهند شد 3درجه 

  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


  
  و صدور برگ معاینه فنی خودرومعاینه نحوه انجام نامه اجرایی  آئین 3ماده دستورالعمل 

 

19 

  . تنزل خواهد نمود مرکز دهیک مرکز دائمی نبوده و در صورت از دست دادن شرایط و کیفیت امکانات و خدمات ر رده
  .و کمتر مهلت سه ماهه برای اصالح و ارزیابی مجدد خواهد داشت 100مرکز با امتیاز 

باالتر  ردهباشد و اخذ  های مجاز جهت انجام معاینه فنی نمی یک مرکز مجوز اخذ بهای بیشتر از تعرفه ردهباالتر بودن 
  . تواند به دنبال داشته باشد صادر خواهد شد، را میبرخی امتیازاتی که از سوی ستاد معاینه فنی برای مرکز 

  .باشد مرکز متفاوت می ردهاخذ تعرفه مصوب جهت صدور و تمدید مجوز مرکز معاینه فنی بسته به 
  

  .بندی مراکز معاینه فنی سنگین نحوه درجه). 12(جدول 
  

  امتیازهای در نظر گرفته شده شرایط مورد نیاز مرکزرده

شرایط مندرج در این دستورالعمل و اخذ احراز مستمر  •  1
  مجوز فعالیت

  ساله یکصدور مجوز فعالیت با اعتبار  •

2  

  درجه یکتأمین کلیه شرایط مورد نیاز یک مرکز  •
  داشتن شبکه دوربین مداربسته مرکز و خط •
  یابی مکانیزه تأمین خدمات عیب •
تأمین سامانه مکانیزه ارسال پیامک در خصوص اتمام  •

  رسانی گواهی معاینه فنی و اطالعمهلت اعتبار 
  ISOداشتن گواهی مدیریت کیفیت  •
سامانه اطفاء حریق، جعبه (تأمین تجهیزات ایمنی •

 ...)های اولیه و  کمک

  شیفت در روز 2 امکان افزایش شیفت فعالیت تا •
  ساله 3صدور مجوز فعالیت با اعتبار  •
  امکان احداث خط دوم معاینه فنی •
محوطه جهت رفع نقایص امکان تأمین فضایی در  •

  )خدمات فوری(جزئی وسایل نقلیه سنگین

3  

 درجه دوتأمین کلیه شرایط مورد نیاز یک مرکز  •
تأمین سالن انتظار و امکانات رفاهی جهت مراجعین  •

شامل امکان رؤیت خط (مترمربع  15حداقل مساحت 
به صورت مدار بسته، تلویزیون، صندلی، آبسردکن، 

  )شی، پذیرایی رایگانامکانات سرمایشی گرمای
  S5 داشتن گواهی نظام آراستگی •
داشتن دستگاه آزمون آالیندگی مجزا جهت خودروهای  •

  سنگین و نیمه سنگین بنزینی
  درصد محوطه 10تأمین فضای سبز حداقل برای  •

  دو درجهنظرگرفته شده جهت مرکز  امتیازهای در •
  ساله 5صدور مجوز فعالیت با اعتبار  •
نقلیه خاص در  فنی سیار وسایلامکان انجام معاینه  •

  حوزه جغرافیایی تعریف شده
  امکان دایر نمودن کارواش  •
•   

  .کلیه امتیازات و الزامات مراکز با درجات پایین تر، در درجات باال باید رعایت شود
  .خواهد داشت درجهاگر مرکز معاینه فنی الزامات را رعایت نکرده باشد افت 
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  .سنگینمعاینه فنی نوع تخلفات مراکز ). 14(جدول 

  
 ردیف نوع تخلفات

شامل آزمونها و (صدور گواهی معاینه فنی برای خودرویی که فاقد سالمت فنی، ایمنی یا آالیندگی 
 . باشند) بازدیدهای مندرج در این ضوابط

1 

 2 . صدور گواهی معاینه فنی بدون داشتن مجوز فعالیت معتبر

 3 .معاینه فنی بدون انجام آزمونصدور گواهی 

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

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

 6 ).مرکز سبک برای خودرو سنگین و بالعکس(نقلیه غیر مرتبط  صدور گواهی معاینه فنی برای وسیله

 7 .فنی بدون حضور و تأیید مدیر فنی مرکزصدور گواهی معاینه 

 8  .صدور گواهی معاینه فنی توسط دستگاه آزمونگر معیوب یا فاقد گواهی کالیبراسیون معتبر

 9  . عدم رعایت نرخهای مصوب

 10  . نقلیه و نتایج آزمون عدم ثبت صحیح اطالعات وسیله

 11  .آزمونمهر و یا امضا نمودن گواهی معاینه فنی قبل از انجام 

 12  .جابجایی نتایج آزمون بر روی خودرو دارای نقص فنی و صدور گواهی معاینه فنی برای آن

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

 14  .فنی سنگینواگذاری امتیاز مرکز بدون اطالع، هماهنگی و اخذ مجوز از نمایندگی استانی ستاد معاینه 

 15  .عدم رعایت ضوابط مربوط به مراحل و چگونگی انجام معاینه فنی مندرج در این ضوابط

 16  .عدم رعایت بخشنامه ها و ضوابط ابالغی ستاد معاینه فنی سنگین
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  )ها کاربرگ(2پیوست
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  )سنگین( 1کاربرگ شماره 

  سنگین فنیدرخواست احداث مرکز معاینه 
  

  :                       تاریخ تقاضا                                     ..............................      ای راهداری و حمل و نقل جادهاداره کل 
محـل ثبـت   / صـادره  .......... ............شماره ثبت /شماره شناسنامه.................. نوع شرکت/ فرزند.................شرکت/اینجانب

  ........................کد اقتصادی ....................  شناسه ملی/کدملی................... 
 .باشم می ...........................محور ......................... متقاضی تاسیس مرکز معاینه فنی سنگین در شهرستان

 

  مشخصات زمین جهت احداث
  

  :شماره تماس                                                                                            :نشانی محل
  :نوع کاربری 

  :مختصات جغرافیایی نقاط 
 :زمینابعاد 

  :مساحت زمین 
  تصویر کروکی به پیوست

  : ضعیت مالکیت و
  تصویر سند مالکیت به پیوست                                      

  
  
  

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

  )گردد استان تکمیل میای  راهداری و حمل و نقل جادهاین قسمت توسط اداره کل (
  

  ترافیکدفتر ایمنی و  -دبیرخانه ستاد معاینه فنی سنگین
/ شهرسـتان ................. در محـل  ............ با عنایت به اخذ و بررسی مدارک درخواست احداث مرکز معاینه فنی از سوی 

گیری در  بدین وسیله ضمن تأیید صحت مستندات و مدارک به شرح ذیل مراتب جهت طرح و تصمیم................ محور 
  .گردد ستاد معاینه فنی سنگین ایفاد می

 
 تاریخ دریافت مدارک از شخص متقاضی

 )  نقشه محل پیوست گردد(بررسی مشخصات نقشه زمین 
  بررسی نوع مالکیت مرکز              

 بررسی شرایط متقاضی   
 

 :استانای  راهداری و حمل و نقل جادهاداره کل نظریه 
  
  
  
  
  

  نام و نام خانوادگی مدیرکل
  ...استان ای  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده

  مهر و امضا
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  )سنگین( 3کاربرگ شماره 

  وزارت راه و شهرسازی
  سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

  ..................استان ای  راهداری و حمل و نقل جادهاداره کل 
 

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

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

یی نامه اجرا آیین 1براساس بند ذ ماده ........................... مستقر در شهرستان................... مورخ ....................... 
نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی بدین وسیله مجوز تأسیس و فعالیت مرکز معاینه فنی سنگین در 

اعتبار این . رددگ به شرکت مذکور اعطاء می....... ) .........................کیلومتر(در محل ...................................... محور 
  .ز تاریخ صدور استسال شمسی ا..... پروانه 

 
  )ویژه اشخاص حقیقی(

.............. متولد .............. فرزند ............... خانم /آقا................. مورخ ............................. بنا به درخواست شماره      
نامه اجرایی نحوه انجام  آیین 1ساس بند ذ ماده بر ا..................... صادره از .................. به شماره شناسنامه 

معاینه و صدور برگ معاینه فنی بدین وسیله مجوز تأسیس و فعالیت مرکز معاینه فنی سنگین در محور 
ر این پروانه اعتبا. مذکور اعطاء می گرددفرد به ) ............................... کیلومتر(در محل ...................................... 

  .سال شمسی از تاریخ صدور است..... 
  

  نام و نام خانوادگی مدیرکل
  ...استان  ای راهداری و حمل و نقل جاده
  مهر و امضا

  
  
  
  
  
  
  

  .در حفظ و نگهداری این پروانه کوشا باشید چون صدور المثنی مستلزم طی تشریفات قانونی است       
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  3پیوست
  )ارزیابی مراکز معاینه فنیکاربرگ های (
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  کاربرگ ارزیابی مراکز معاینه فنی خودرو 

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

 شناسنامه مراکز -1
 

    سنگین                                سبک: نوع مرکز معاینه فنی
  : .................... سابقه فعالیت: ....................... کد مرکز: ........................................................ نام مدیر مرکز

  محل استقرار مرکز 
  ...............................: ..شهر: ............................... شهرستان: ......................................... استان

  ..........................................................................: ...........................................................................................................................آدرس مرکز
  : ......................................فکس مرکز.................................... : ....تلفن مرکز

 : ................................................تلفن همراه مدیر مرکز
 

  :اسامی حاضرین در جلسه
1-                                                                      4-  
2-                                                                    5-  
3-                                                                       6- 

 تعمیرات و بازسازی -1 تعطیل و غیر فعال -2 عدم همکاری مرکز -3

 علت عدم ارزیابی

  سایر موارد  -4
  ):ذکر علت(
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  مشخصات فیزیکی مرکز -2

هکتار :تاریخ احداث
مربع  :مساحت مرکز   متر

مرکز نام
کیلومتر  نزدیکترین مرکز معاینه   فاصله

  
  مشخصات افراد شاغل در مرکز-3

 نفر: مجموع تعداد کل افراد

  نفر: مجموع تعداد نفرات فنی  :تعداد کارشناسان  :تعداد آزمونگران

  نفر: مجموع تعداد نفرات اداری  :تعداد کاربرها  

  
  

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

 مدرک تحصیلی سابقه کاری مدرک دوره آموزشی
رشته 
  تحصیلی

نام و نام 
خانوادگی  سمت

ردیف
 

 :شماره مدرک
 :تاریخ دریافت

  : داخل مرکز
  :بیرون مرکز

زیر 
 دیپلم

کارشناسی و   کاردانی  دیپلم
 باالتر

  
 1 صاحب امتیاز مرکز

    
  :شماره مدرک
 :تاریخ دریافت

   :داخل مرکز
 : بیرون مرکز 

 زیر
 دیپلم

کارشناسی و  کاردانی دیپلم
 باالتر

  
 2  مدیر فنی مرکز

    
  :شماره مدرک
 :تاریخ دریافت

   :داخل مرکز
 :بیرون مرکز

 زیر
 دیپلم

کارشناسی و  کاردانی دیپلم
 باالتر

کارشناسان فنی خودروهای   
بنزینی، گازسوز، دیزلی، 

 موتورسیکلت
3  

    

  :شماره مدرک
 :تاریخ دریافت

   :داخل مرکز
 :بیرون مرکز

 زیر
 دیپلم

کارشناسی و  کاردانی دیپلم
 باالتر

آزمونگران خودروهای   
بنزینی، گازسوز، دیزلی، 

  موتورسیکلت
4 

    
  :شماره مدرک
 :تاریخ دریافت

   :داخل مرکز
 :بیرون مرکز 

 زیر
 دیپلم

کارشناسی و  کاردانی دیپلم
 باالتر

  
 5  متصدی پذیرش

    
  :شماره مدرک
 :تاریخ دریافت

   :داخل مرکز
 :بیرون مرکز

 زیر
 دیپلم

کارشناسی و  کاردانی دیپلم
 باالتر

  
 6  متصدی صدور گواهی
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  تجهیزات مرکز و کالیبراسیون- 5
  
  مشخصات دستگاه ها -1- 5

  دیزلیخودروهای )1خط شماره(هامشخصات دستگاه
 ردیف عنوان شرکت سازنده کشور سازنده  نماینده رسمی در ایران  تاریخ نصب

  1  ها آزمون سنجش آالینده    
 2 آزمون سنجش نور چراغ های جلو    
  3 هاترمز آزمون    
 4  کیلومترشمارآزمون     
  5  آزمون صدا    
  6  لغزش جانبیآزمون     
  7  لقی جلوبندی و فرمانآزمون     

  

  

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

عال
ف

عال 
ر ف

غی
  
یف نوع تجهیزات

رد
شماره   دارد  ندارد 

گواهی
تاریخ
اعتبار

شرکت 
کالیبره کننده ارد

ند
ارد 

د
 

گواهی 
کالیبراسیون

 1 )1خط (ترمز  سنجشدستگاه              

    

    

 

های خروجی از آالینده سنجشدستگاه    
 )1خط (اگزوز 

2 

)1خط (لغزش جانبی سنجشدستگاه              3 
)1خط ( یلومترشمارک سنجشدستگاه              4 
 5 )1خط (ها  چراغ سنجشدستگاه             
   

 

    

 

و فرمانجلوبندی لقی  سنجشدستگاه    
 )گواهی صحت عملکرد( )1خط(

6 

  7  دستگاه آزمون صدا            
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  تجهیزات آزمون مرکز معاینه فنی  -6

  نگینچگونگی بررسی تجهیزات مراکز معاینه فنی خودروهای س
عدم استفاده عدم تواناییخرابناقص کامل  وضعیت  اجزاء مورد بررسی  نوع تجهیزات ردیف

های  دستگاه آزمون آالینده  1
 کدری دود گیری قابلیت اندازه  خروجی از اگزوز

            کامل
            ناقص

قابلیت آزمون ترمزهای جلو، عقب   دستگاه آزمون ترمز  2
  ترمز دستی و

            دارد
           ناقص/خراب

وجود صفحه لغزان آزمون دستگاه آزمون لغزش جانبی  3
  ناهمراستایی چرخها

            دارد
            خراب

های  وجود دستگاه آزمون نور چراغ  دستگاه آزمون چراغ  4
  متصل به سیمفا جلو

            دارد
            کفایتعدم 

متصل  وجود دستگاه آزمون صوت  دستگاه آزمون صدا  5
  به سیمفا

            دارد
            کفایت عدم

لقی آزمون دستگاه   6
  جلوبندی و فرمان

با قابلیت آزمون لقی وجود دستگاه 
  جلوبندی و فرمان

            دارد
            کفایت عدم

سرویس با قابلیت  وجود چال
  آزمون لقی جلوبندی و فرمان

            دارد
            کفایت عدم

دستگاه آزمون کیلومتر   7
            دارد  کیلومترشماروجود دستگاه آزمون   شمار 

           ناقص/خراب
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  شرایط محیطی -7
 اداری و پارکینگ خودروها  )مورد نیاز(فضای فیزیکی فضاهای  -7-1

 توضیحات
 ارزیابینتیجه 

 )عدم تأیید -تأیید( 
یف نام واحد ندارد دارد

رد
 )مترمربع(متراژ  

پذیرش  محل انتظار مشتریان    
  1  خودرو

  محل ثبت پذیرش     
  2  صدور کارت    
  3  مدیریت     
  4  محل بایگانی اوراق    
 خودروهای آماده آزمون    

گ
کین

پار
 

5 
 6 خودروهای آزمون شده    

  7 خودروهای برگشتی    
 Quick Service  8خودرویی فوری خدمات     

      
  :توضیحات  
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 وضعیت فیزیکی سالن آزمون  -7-2
  متر:                فاصله بین خطوط:                      تعداد خطوط فعال:                                تعداد خطوط مکانیزه 

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

    

  
 متراژ فضاها

 فضای آزمون خط سه

2 

 فضای آزمون خط یک

 )متر ( طول )متر ( عرض )مترمربع(مساحت  )متر ( طول )متر ( عرض )مترمربع (مساحت  1
      

 فضای آزمون خط چهار

4 

 فضای آزمون خط دو

 )متر ( طول )متر (  عرض )مترمربع(مساحت  )متر ( طول )متر ( عرض )مترمربع (مساحت  3
      

 نقشه فضاها

  
 N 
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  یند هاآارزیابی فر - 8
 
  های پذیرش و ترخیص خودرو یندآارزیابی فر -1- 8

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

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

  خیر        بلی آیا در مرکز معاینه فنی دستورالعمل گردش کار تدوین شده است ؟                     

 خیر        بلی               است؟            شده تدوین ترخیص دستورالعمل فنی معاینه مرکز در آیا

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

  :توضیحات

  
  یند خودروهای برگشتیآارزیابی فر-2- 8

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

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

  نمونه : ......................... تعداداوراق مورد بررسی
  عدم تائید                    تائید: نتیجه ارزیابی 

  :توضیحات
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  یند ارتباط با مشتریانآارزیابی فر-3-  8
 ردیف  وانعن

  1  خیر        بلی   شود؟                                 آیا نتایج معاینه فنی در اختیار مشتریان گذاشته می
  2 خیر        بلی     وجوددارد؟  مرکز معاینه فنی در مشتریان شکایات به رسیدگی جهت مکانیزمی آیا

  3  خیر        شود؟ بلی ها پاسخ داده می یه آنمشتریان راجع به وسیله نقل یاهآیا به سؤاالت و پیشنهاد
 خیر        بلی در صورت تدوین دستورالعمل، آیا این دستورالعمل به اطالع مشتریان رسیده است ؟ 

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

4  

  بررسی اجرای سازوکار رسیدگی به شکایات مشتریان
  عدم تائید ..............نمونه تائید ........ تعداد

  

5  

  آیا مکانیزم نظرسنجی رضایت مشتریان در مرکز معاینه فنی ایجاد و مستقر شده است ؟ 
 خیر         بلی 

6  

  شود ؟  ای نظرسنجی می در صورت مستقر شدن نظام نظرسنجی این مکانیزم توسط چه مجموعه
  توسط سایرین                     توسط مرکز 

7  

  بررسی اجرای مکانیزم نظرسنجی رضایت مشتریان 
  تائید شده ......... نمونه، تعداد ........تعداد 

8  

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

  
 یند نظارت بر صحت صدور برگه معاینه فنیآارزیابی فر-5- 8

   خیر       شود؟ بلی صادر شده جهت معاینه فنی خودروها در مرکز نگهداری میهای  آیا سوابق مربوط به برگه

  فنی معاینه برگه صدور صحت بررسی
  نمونه : ........... اوراق مورد بررسی تعداد 
 عدم تائید            تائید: نتیجه ارزیابی 

  :شواهد توضیحات و
  
  
  

  خیر        بلی:                        یندآدستورالمعل نحوه انجام فر

 .................................... های زمانی اجرا  بازه
  اجرای آزمون خودروبررسی اجرای سازوکار نظارت بر 

  نمونه : ........... اوراق مورد بررسی تعداد
        عدم تائید        تائید: نتیجه ارزیابی 

  :توضیحات
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  آمار گواهی معاینه فنی-9

 تعداد دریافتی تعداد صادره تعداد موجود تعداد ابطالی
    

 خیر        باشد؟             بلی های دریافتی از طریق سامانه تا زمان ارزیابی در مرکز موجود می آیا کلیه گواهی -9-1
  خیر        گردد؟                 بلی های عمومی و شخصی معاینه فنی به درستی استفاده می آیا در مرکز گواهی -9-2

  :توضیحات
  خیر      بلی شود؟ در مرکز رعایت می) استاندارد بازرسی آزمون معاینه فنی خودرو آخرین ویرایش( 9181آیا استاندارد  -9-3
  
  یند مراحل معاینه فنی خودروآارزیابی فر - 10

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

 2 عیوب ظاهری 
 3 آزمون سالن 

 4 صدور کارت و برچسب 
 

  نظام آراستگی مراکز معاینه فنی -11
  مستندات-11-1
ناقص       ندارد      آیا کتب فنی و دستورالعملهای مرتبط با مباحث معاینه فنی خودرو در مراکز وجود دارد؟  کامل -الف     

  نامناسب                   های تعمیراتی          مناسب  میزان دسترسی نیروی انسانی به کتب فنی و دستورالعمل -ب 
  باشند ؟ آیا کلیه افراد شاغل در مرکز معاینه فنی دارای پرونده نیروی انسانی می

    کامل                   ناقص            ندارد              سوابق شغلی     
      کامل                   ناقص            ندارد            سوابق تحصیلی    
    کامل                   ناقص            ندارد           سوابق آموزشی     

  
  وضعیت امکانات ایمنی و رفاهی مرکز-11-2

 ردیف نوع امکانات )فاقد - ناقص -کامل(وضعیت  توضیحات
 1 )سالن آزمون -قسمت اداری( اطفاء حریق سامانه    
  2  های اولیه  جعبه کمک    
 3 دوربین نظارتی   
 4 فضای انتظار مشتریان   
    آب آشامیدنی   

  بخش رفاهی
  
 

5 

  صندلی   
  تأسیسات سرمایشی   
  تأسیسات گرمایشی   
 6 )ز فن واگز(  سامانه تهویه مطبوع   
 7 ...)اتاق انتظار مشتریان، مدیریت مرکز وپذیرش، ( تابلوهای راهنما   
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  وضعیت نظافت و آراستگی محیط کار -11-3
  ردیف  نام محیط کار  )ضعیف  -متوسط -خوب( وضعیت

  1  محوطه مرکز  
  2 کف سالن  
  3 دیوار سالن  
  4 تجهیزات  
  5 ابزار آالت  
  6  اداری  

  نیروی انسانی -11-4
  خیر           باشند؟ بلی مرکز ملبس به لباس کار مطابق با استاندارد مربوطه میآیا نیروی انسانی حاضر در  -الف

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

 ...............................................................................................................................................................................................: توضیحات
 خیر            بلی  باشد ؟              مفا میآیا مرکز دارای اینترنت مناسب برای برقراری ارتباط با سامانه سی -ج

 .....................................................................: ...........................................................................................................................توضیحات
 خیر            های معاینه فنی ابطالی موجود در مرکز با سامانه مطابقت دارد ؟                     بلی ا گواهیآی -د

 .....................................................................: ...........................................................................................................................توضیحات
 خیر     باشد ؟ بلی ایمنی و ظاهری متناسب با فعالیت مرکز می آیا تعداد خودروهای مردودی از نظر آالیندگی، - ه

 .........................................................................................................: ......................................................................................توضیحات
  خیر          اشراف کامل دارند ؟    بلی آیا نیروی انسانی مرکز از نظر معلومات و دانش فعالیت مرتبط آگاهی و -و

  ...............................................................................................................................................................................................: توضیحات
  خیر      ؟   بلیت دیده است و به آن تسلط داردآموزش های الزم را در خصوص کار با تجهیزاآیا نیروی انسانی مرکز  -ز

 ....................................................................: ...........................................................................................................................توضیحات
  امتیازهای تشویقی -12
  باشد ؟  های زیر می آیا مرکز دارای گواهینامه -12-1

 ISO 9001: 2008  بلی خیر

 ISO 14001  بلی خیر

 ISO 10002  بلی خیر

 ISO 10004  بلی خیر

 OHSAS 18001  بلی خیر

 (EFQM)مدل تعالی سازمانی  بلی خیر

  :توضیحات
  خیر            باشد؟    بلی می) بای پاس (  آیا مرکز دارای فضای کنارگذر 12-2
  خیر            باشد؟           بلی آیا مرکز دارای دستگاه سنجش صوت می 12-3
  خیر            باشد؟                    بلی آیا مرکز دارای سنجش چراغ می -12-4
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  4پیوست

ضوابط بکارگیری و آموزش کاربران و (
  )کارشناسان مراکز معاینه فنی سنگین
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  تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در مرکز معاینه فنی
  تعداد سمت  فیرد

  یک نفر  فنیمدیر   1
  یک نفرمعاینه به ازای هر خط   کارشناس فنی  2
  یک نفرمعاینه به ازای هر خط   آزمونگر  3
  یک نفرمرکز به ازای هر   ول پذیرشؤمس  4
  یک نفر  معاینه فنیگواهی ول صدور ؤمس  5

  
در یک خط ) ماهیانه(روز کاری  30ساعته و  8وسیله نقلیه در ساعت برای یک شیفت کاری  4تا  3با فرض انجام معاینه 

  :معاینه فنی
آزمونگر و یک توان از یک نفر بعنوان کارشناس فنی و  مورد باشد، می 350اگر متوسط صدور گواهی معاینه فنی در مرکزی زیر 

  .نفر نیز بعنوان مسؤول پذیرش و صدور گواهی معاینه فنی استفاده گردد
توان از یک نفر بعنوان مسؤول پذیرش و  مورد باشد، می 700تا  350اگر متوسط صدور گواهی معاینه فنی در مرکزی بین 

  .صدور گواهی معاینه فنی استفاده گردد
  .مطابق جدول فوق باشد بایدمرکز  کارکنانمورد باشد، ترکیب  700رکزی باالی اگر متوسط صدور گواهی معاینه فنی در م

باشند و چنانچه مرکزی اجازه فعالیت روزانه در دو شیفت  فنی مرکز بیش از یک شیفت کاری مجاز به فعالیت نمی کارکنان
 . فنی مستقل استفاده نماید کارکناناز دو گروه  بایدپیاپی را داشته باشد، 

تقاضیان ایجاد مرکز معاینه فنی سنگین بایستی یک نفر مدیر فنی اصلی و نیز یک نفر مدیر فنی جایگزین واجد شرایط کلیه م
   .انتخاب و معرفی نمایند) در شرایط عدم امکان کارکرد مدیر فنی اصلی(

 
  آموزش کارکنان

های آموزشی که از سوی مراکز و یا  قبل از شروع فعالیت رسمی خود در دورهباید کلیه کارکنان مراکز معاینه فنی سنگین 
دریافت نمایند و مدرک مربوط به شود، شرکت نموده و تأییدیه الزم را  ای برگزار می واحدهای 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 یک از کارکنان مرکز جهت فعالیت در هر سمت 
  .گذرانده باشد

شود برای صدور گواهینامه آزمونگری از طرف  توسط شرکت تأمین کننده تجهیزات برگزار میصرفاً گذراندن دوره متصدیی که 
های آموزش کارشناسی فنی که توسط کارشناسان فنی گذرانده شده، مورد تأیید  نماید یا دوره شرکت مذکور کفایت می

  .باشد می
 .باشد یاز به ارائه گواهی نمیآشنایی با الزامات دستورالعمل شرایط و ضوابط مراکز معاینه فنی که ن

سازی مدارک مربوط به تأییدیه گذراندن  های آموزشی، نحوه حفظ و ذخیره دورهو انواع محل اجرای دوره آموزشی، مفاد 
 .گردد های آموزشی از سوی ستاد معاینه فنی سنگین ابالغ می دوره

  

  توضیحات  عنوان دوره آموزشی  سطح و نوع تحصیالت  عنوان فعالیت شغلی در مرکز

حداقل کارشناسی در رشته مهندسی   مدیر فنی
  های مرتبط با خودرو مکانیک و یا رشته

یابی  آزمونهای مکانیزه و عیب
  ساعت 20  )پیشرفته(خودرو 

حداقل دیپلم در رشته اتومکانیک و یا   آزمونگر/ کارشناس فنی
  های مرتبط با خودرو رشته

یابی  آزمونهای مکانیزه و عیب
  ساعت 16  )مقدماتی(خودرو 

  مقدماتی و پیشرفته ICDL  حداقل دیپلم  متصدیهای پذیرش و صندوق
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  مراکز معاینه فنی سنگین کارکنانشرایط احراز 

  مدرک تحصیلی مورد نیازدارا بودن حداقل  •
  های آموزشی مورد نیاز دارا بودن گواهینامه دوره •
  فعالیت تمام وقت در مرکز  •

 شرح وظایف مدیر فنی
 های فنی در هر خط معاینه فنی مسؤولیت تأیید نتایج آزمایش •
 های ظاهری، آزمونهای فنی و صدور گواهی نام، آزمون نظارت بر صحت انجام کلیه مراحل ثبت •
 شاغل در مرکز معاینه فنی و نظارت بر حسن عملکرد ایشان کارکنانار بین کلیه تقسیم ک •
 های ستاد معاینه فنی سنگین و نظارت بر اجرای آنها های فنی و ابالغیه دریافت اطالعیه •
 ارائه پیشنهادات اصالحی جهت رفع نواقص اجرایی به مدیریت مرکز •

  شرح وظایف کارشناس فنی مرکز
 شمی و ظاهریانجام بازدیدهای چ •
 مراکز و مشتریان و تأیید یا عدم تأیید نتایج آزمون کارکنانارائه مشاوره فنی و پاسخ به سؤاالت  •
 های معاینه فنی آموزش آزمونگران مراکز معاینه فنی و کمک و همراهی در انجام آزمون •
 نگهداری و کالیبراسیونهای الزم قبل از شروع کار خط معاینه و کنترل عملیات تعمیرات و  انجام آزمایش •
 حفظ و نگهداری مستندات فنی در آرشیو فنی و بروز کردن آنها •

  شرح وظایف آزمونگر
 و دستورالعمل اجرایی آن  نامه های معاینه فنی خودرو مطابق با آیین انجام آزمون

  شرح وظایف مسؤول پذیرش
 برنامه ریزی و کنترل نوبت دهی

 هپذیرش مشتری و تکمیل فرم های مربوط
 تطبیق اطالعات خودرو با سند یا کارت شناسایی خودرو

  شرح وظایف مسؤول صدور گواهی معاینه فنی
 ثبت برگ آزمون خودرو، اخذ کد رهگیری از سامانه معاینه فنی و صدور گواهی معاینه فنی  •
ایمنی و تطبیق کارت  کنترل اوراق نتایج آزمون به جهت صحت سالمت آزمون و بررسی تطبیق استانداردهای زیست محیطی و •

  خودرو با اوراق ثبت نام و نتایج آزمون
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  6پیوست
هایی که باید در  روش آزمون و قسمت(

  )نقلیه سنگین مورد معاینه قرار گیرند وسایل
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آن مربـوط بـه   بخش نخسـت  . انجام معاینه فنی در مراکز معاینه فنی سنگین از دو بخش اصلی تشکیل گردیده است

کمربنـد  -شیشه شور -برف پاک کن -شیشه ها -هایی نظیر بازدید وضعیت دود خروجی کنترل عیوب ظاهری قسمت
 -وضعیت بلـوری چراغهـای جلـو    -وضعیت الستیک ها -وضعیت صدای اگزوز خودرو -تغییر شکل بدنه -بوق -ایمنی

 -چـراغ پـالک   -چراغ دنده عقب -چراغ ترمز -)ییننور باال و نور پا(چراغ های جلو  -وضعیت طلقهای چراغهای عقب
. گـردد  وضعیت متعلقات اضافی و تجهیزات ایمنی بوده که به صورت چشمی توسط کارشناس فنـی مرکـز انجـام مـی    

پذیرد کـه   های مکانیزه است که با استفاده از تجهیزات و ادوات ویژه آزمون صورت می بخش دیگر آن مربوط به آزمون
آزمون آزمون نور چراغ های جلـو از لحـاظ شـدت و     -ن سنجش آالیندگی خروجی از اگزوز خودرومواردی چون آزمو

 -آزمون ترمـز جلـو و عقـب و ترمزدسـتی و تـوزین      -آزمون لغزش جانبی محورهای جلو و عقب -آزمون صدا -جهت
منبـع   -ی سوخت رسانیها لوله -های ترمز شیلنگ(بازدید از قسمتهای تحتانی خودرو  -آزمون لقی جلوبندی و فرمان

از جملـه  )  بندی و اتصاالت مربوطه ها و اهرم ها و جلوبندی نظیر سیبک وضعیت اکسل -پوسیدگی کف خودرو -اگزوز
 .آیند نقلیه سنگین به مورد اجرا در می باشندکه در مورد وسایل ترین آزمون های مکانیزه می عمده

نقلیه سنگین مورد معاینـه قـرار گیرنـد بـه همـراه       ر وسایلهایی که باید د در این قسمت فهرست و مشخصات قسمت
های مکانیزه و نحوه انجام آنها مطابق آخرین نسخه استاندارد معاینه فنی ابالغی از سـوی سـازمان    تشریح انواع آزمون

سـی  آزمـون هـای مربـوط بـه بازر     -معاینه فنی -خودرو"با عنوان  -)تجدید نظر اول( 9181ملی استاندارد به شماره 
  .تعیین گردیده است "صالحیت تردد وسایل موتوری و تریلرهای آن ها

  
  کنترل عیوب ظاهری

در مراکز معاینه  بایدنقلیه سنگین  کنترل 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 کاربران متخصص و آموزش دیده مرکز به مـورد  

های یاد شده از صحت کارکرد مناسب و بدون نقص آنان  اجرا درآید به نحوی که پس از گذراندن و طی مراحل آزمون
  . اطمینان حاصل گردد
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  دیدهای ظاهری وسیله نقلیهفهرست باز) 1( جدول
  علل مردودی  روش انجام آزمون  موارد کنترلی  ردیف

  پدال ترمز  1

با فشار دادن پدال ترمز عملکرد اجزاء 
 ترمز کنترل و بررسی گردد سامانه

نقلیه دارای سیستمهای  وسایل-یادآوری
) بوستر خالئی(شده ترمزگیری تقویت

  .باید با موتور خاموش بازرسی شوند
درصورتی که 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

 محور و متعلقات پدال ترمز خیلی سفت است 
 فرسایش یا لقی بیش از اندازه و غیر مجاز

پدال ترمز نبود، کمبود یا فرسایش قطعه ضد لغزش بر روی 
  )آج پدال ترمز(

2  

پدال / شرایط اهرم
ترمزدستی وموقعیت 

ودامنه حرکت اجزاء 
  به هنگام عملکرد

بازرسی چشمی از اجزاء، هنگامیکه 
سیستم ترمز دستی در حال عملکرد 

 .باشد می
  

 حرکت ناکافی یا بیش از اندازه
  .کنداهرم و ضامن ترمز به درستی آزاد نمی

3  
پمپ خالء یا 

کمپرسور خال و 
 مخازن 

بازرسی چشمی از اجزاء در حالت 
کارکرد تخلیه عادی زمان مورد نیاز 

برای ایجاد خالء یا فشار هوا برای 
رسیدن به شرایط کاری ایمن و 
عملیاتی نمودن تجهیزات قطعه 

هشداردهنده، شیر محافظتی چند 
  .مداره و شیر تخلیه فشار

منظور تامین حداقل دو بار کاربرد  خال ناکافی به/ فشار -1
یا (ترمز بعد از اینکه قطعه هشدار دهنده عمل می کند 

  )سنجه یک عدد غیر ایمن را نشان می دهد
خال به مقدار ایمن /زمان مورد نیاز برای ایجاد فشار هوا -2

  جهت عملکرد مطابق با الزامات  نمی باشد
  شیرتخلیه فشارعدم عملکرد شیر محافظتی چندمداره یا  -3
نشت هوا باعث افت قابل توجه فشار یا شنیدن صدای  -4

  نشت گردد
آسیب خارجی بطوری که بنظر برسد بر عملکرد سیستم  -5

  ترمز تاثیر می گذارد

سنجه یا نمایشگر   4
  هشدار فشار پایین 

  عملکرد نادرست یا نقص در سنجه یا نمایشگر فشار هوا   کنترل عملکردی

عملکرد شیر کنترل   5
  ترمز دستی

بازرسی چشمی از اجزاء در هنگامی که 
  .سیستم ترمز در حال عملکرد می باشد

  کنترل ترک خوردگی، صدمه دیدگی یا فرسایش شدید -1
  کنترل شل شدگی محور محرک شیر یا خود شیر -2
  اتصاالت شل یا نشتی در سیستم  -3
  عملکرد نامطلوب  -4

6  

فعال کننده ترمز 
اهرم، دستی، کنترل 
قفل کن ترمز 

دستی، ترمز دستی 
  الکترونیکی

بازرسی چشمی از اجزاء، هنگامی که 
 .سیستم ترمز در حال عملکرد می باشد

فعال کننده ترمز دستی می تواند 
و ) اهرمی(شامل ترمزدستی مکانیکی 

  .یا الکترومکانیکی باشد

 .نمایدقفل کن به درستی قفل نمی
  .در مکانیزم قفل کنساییدگی شدید در محور اهرم یا 

جابجایی بیش از حد در اهرم ترمز دستی که نشان دهنده 
  .تنظیم نادرست است

نبود، صدمه دیدگی یا غیر قابل استفاده بودن فعال کننده 
  ترمز دستییا اشکال در کارکرد نشانگر اخطار دهنده

7  
شیرهای ترمزگیری 

شیرهای پایی، (
تخلیه کننده ها، 

چشمی از اجزاء در هنگامی که بازرسی 
  .سیستم ترمز در حال عملکرد می باشد

  خرابی شیر یا نشت زیاد هوا -1
  خروج بیش از اندازه روغن از کمپرسور -2
  شل شدگی شیر یا نصب نامناسب -3
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  تخلیه یا نشت سیال هیدرولیک -4  )گاورنرها

8  
کوپلینگ ترمزهای 

الکتریکی یا (تریلر 
  ) پنوماتیکی

محدد کوپلینگ بازکردن واتصال 
  سیستم ترمزگیری بین کشنده وتریلر

  نقص شیرخود آب بند یا توپی -1
  شل شدگی یا نصب نامناسب شیر یا توپی -2
  نشتی های بیش از اندازه -3
  عدم عملکرد صحیح -4

مخزن ذخیره اصلی   9
  مخزن فشار

  خرابی خوردگی یا نشتی مخزن -1  بازرسی چشمی
  وسیله تخلیه عمل نمی نماید -2
  شل شدگی بودن مخزن یا نصب نامناسب آن -3

10  

واحدهای کنترل 
فرمان  بر ترمز، 
سیلندر اصلی و 

سیلندرهای ترمز 
پشت چرخ 

سیتمهای (
  )هیدرولیک

بازرسی چشمی از اجزاء در هنگامی که 
  .سیستم ترمز در حال عملکرد می باشد

  نقص یا نا موثر بودن سیلندر ترمز پشت چرخها -1
  سیلندر اصلی نقص یا نشتی -2
  شل شدگی سیلندر اصلی -3
  ناکافی بودن مایع ترمز -4
  نبودن درپوش منبع سیلندر اصلی -5
  روشن یا نقص چراغ هشدار مایع ترمز  -6
  عملکرد نادرست قطعه هشدار دهنده سطح مایع ترمز -7

لوله های انعطاف   11
  ناپذیر ترمز

لوله های انعطاف بازرسی چشمی از 
می که سیستم ترمز در هنگا ناپذیرترمز

حال عملکرد می باشد و در شرایطی 
  .که زیر خودرو قابل رویت باشد

در خودروهای وارداتی این لوله ها قابل 
  .رویت نبوده و داخل کاور می باشد

 احتمال وجود بریدگی یا ترک
  نشت از لوله ها یا اتصاالت

 خرابی لوله ها یا خوردگی شدید
  ها جای گذاری اشتباه لوله

شیلنگ های   12
  انعطاف پذیر ترمز

های انعطاف  بازرسی چشمی از شیلنگ
هنگامی که سیستم ترمز در  ناپذیرترمز

حال عملکرد می باشد و در شرایطی 
  .که زیر خودرو قابل رویت باشد

در خودروهای  وارداتی این لوله  معموالً
  .استها قابل رویت نبوده و داخل کاور 

 تگیاحتمال وجود بریدگی یا شکس
  ها خرابی، سائیدگی، پیچش یا خیلی کوتاه بودن شیلنگ

  ها یا اتصاالتنشتی از شیلنگ
 های تحت فشاربادکردگی شیلنگ

  وجود  حفره و تخلخل در شیلنگ ها

کاسه های ترمز،   13
  دیسک های ترمز

سایش شدید، خطوط زیاد، ترک، شل شدگی یا  -1  بازرسی چشمی 
  شکستگی کاسه یا دیسک

  )توسط روغن، گریس وغیره(بودن کاسه یا دیسک کثیف  -2
  نبودن کاسه یا دیسک -3
  شل شدگی صفحه محافظ پشتی -4

14  
کابل ها، میله ها، 
اهرم ها، مجموعه 

  اتصاالت ترمز

، هنگامی که  بازرسی چشمی از اجزاء
  .سیستم ترمز در حال عملکرد می باشد

  خرابی یا گره خوردن کابل -1
  شدید اجزاء خوردگی یا پوسیدگی -2
  شل شدگی اتصال کابل یا میله -3
  معیوب بودن غالف کابل -4
  وجود مانع در مقابل حرکت آزاد سیستم ترمزگیری  -5
مجموعه اتصاالت که / میله ها/ جابجایی غیرعادی اهرمها -6

  .نشان دهنده عدم تنظیم یا سایش شدید می باشد
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عملکرد خودکار   15
  ترمزهای تریلر

ن کشنده و تریلر را قطع اتصال ترمز بی
  نمایید

هنگامی که اتصال قطع باشد، ترمزهای تریلرها به صورت 
  .کنند خودکار عمل نمی

عملکرد ریتاردر یا   16
  ترمز اگزوز

بازرسی چشمی  و در صورت امکان 
عملکردهای سیستم ها نیز مورد آزمون 

  .قرار گیرند

برای غیر قابل کاربرد (بدون تغییرتدریجی در کارآیی  -1
  )سیستمهای ترمز اگزوز

  سیستم عمل نمی کند -2

17  

سیستم ترمز ضد 
       - ) ABS(قفل 

سیستم ترمز 
الکترونیکی 

(EBS)  

بازرسی چشمی وضعیت وسیله هشدار 
  )پشت داشبورد(دهنده 

در صورتی که مرکز معاینه فنی مجهز 
به تجهیزات عیب یاب دیاگ باشد، 

 های ترمزسامانه کنترل دقیق این 
  .امکان پذیر خواهد بود

 عدم کارآیی وسیله هشدار دهنده
  هشدار دهنده، عملکرد ناکارای سیستم را نشان دهد

18  
وضعیت جعبه 

فرمان و متعلقات 
  محفظه آن

در حالی که خودرو روی چال سرویس 
قرار گرفته و در شرایطی که  چرخ ها  

باالتر از سطح جاده بوده یا بر روی 
درصورت (دارند صفحه گردان  قرار 

غربیلک فرمان راازحالت قفل به ) وجود
قفل بچرخانید ، سپس بازرسی چشمی 

  .از عملکرد جعبه فرمان صورت گیرد
بازرسی چشمی ازمتعلقات محفظه 

جعبه فرمان نسبت به شاسی صورت 
  .گیرد
در صورت عدم امکان قراردادن : نکته

چرخها باالتر از سطح جاده تنها موارد 
قابل  8تا  4مردودی  مربوط به علل

  .کنترل خواهد بود

 سفتی در عملکرد جعبه دنده
  )ایجاد صدای ناهنجار(سایش شدید در محور تاج خروسی

 پیچش یا جابجایی شدید محور تاج خروسی
 نشتی مشهود و قابل مالحظه روغن

 .استمحفظه جعبه فرمان به صورت مناسب متصل نشده 
 ده در شاسیافزایش لقی بین سوراخهای تثبیت کنن

  شکستگی  یا نبود پیچ های تثبیت کننده
  شکستگی محفظه جعبه فرمان

وضعیت مجموعه   19
  اتصاالت فرمان

الی که خودرو روی چال درح
دسته فرمان را در / غربیلک،قرارگرفته

جهت عقربه های ساعت و خالف آن 
بچرخانید یا از یک آشکار ساز لقی 

  .چرخ استفاده شود
ازاجزاء فرمان برای بازرسی چشمی 

فرسایش، شکستگی وایمنی صورت 
  .گیرد

 جابجایی بین اجزائی که باید نسبت به هم ثابت باشند
  فرسایش شدید در اتصاالت

  شکستگی  و تغییرشکل  در هر قطعه
  کننبود قطعات قفل

  در یک راستا نبودن اجزاء 
 تعمیر نامناسب یا تغییرات نابجا
  تشدید آن  نبودن گردگیر، شروع خرابی یا

عملکرد مجموعه   20
  اتصاالت فرمان

خودرویی که روی چال سرویس قرار 
گرفته است را تحت کارکرد موتور 

، غربیلک فرمان را )فرمان هیدرولیک(
بازرسی . از حالت قفل به قفل بچرخانید

چشمی جابجایی مجموعه اتصاالت 
  .صورت گیرد

بندیهای اثرگذاری بخشهای ثابت شاسی در حرکت آزاد اهرم 
 .فرمان

  .کنند یا وجود ندارند متوقف کننده های فرمان عمل نمی
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فرمان با سیستم   21
  هیدرولیک

خودرویی راکه روی سیستم فرمان 
چال سرویس قرار گرفته است را از 
لحاظ نشتی و سطح مخزن سیال 

) اگر قابل رؤیت باشد(هیدرولیک 
کنترل نمایید که سیستم فرمان 

 .هیدرولیک کار کند
  

 نشت روغن هیدرولیک
  ناکافی بودن روغن هیدرولیک

  عدم عملکرد مکانیزم
  شکستگی یا شل شدگی مکانیزم

  عدم تنظیم یا گرفتگی اجزاء
  تعمیر نامناسب یا تغییرات نابجا

  شیلنگ ها / ها خرابی، پوسیدگی شدید کابل -7

وضعیت غربیلک   22
  دسته فرمان/فرمان

در شرایطی که  چرخ ها  بر روی سطح 
جاده بوده، غربیلک فرمان را در زوایای 

صحیح نسبت به ستون، از سمتی به 
سمت دیگر حرکت داده و فشار رو به 

بازرسی . باال و پایین را اعمال کنید
  .چشمی از لقی صورت گیرد

نسبی بین غربیلک فرمان و ستون، که ) لقی(جابجایی 
 .نشانگر لقی است

 فرماننبود قطعه نگهدارنده بر توپی غربیلک 
  شکستگی یا لقی توپی، زهواره یا پره غربیلک فرمان

چهار شاخه / ستون  23
  و دوشاخه فرمان

ای که بر غربیلک فرمان وسیله نقلیه
روی یک چال سرویس قرار گرفته است 

را در امتداد ستون هل داده و بکشید، 
دسته فرمان رادر / غربیلک فرمان

جهات مختلف در زوایای صحیح نسبت 
. دوشاخه ها هل دهید/ ستونبه 

بازرسی چشمی از لقی، و شرایط 
پذیر یا اتصاالت کلی اتصاالت انعطاف

  .صورت گیرد

 زیاد مرکز غربیلک فرمان به باال وپایین) لقی(جابجایی
شدید باالی ستون فرمان بصورت شعاعی از )لقی(جابجایی

  محور ستون فرمان
  رشروع خرابی یا بدتر شدن اتصاالت انعطاف پذی

 نقص متعلقات
  تعمیر نامناسب یا تغییرات نابجا

24  
فرمان با سیستم 

پمپ 
  )EPS(الکترونیکی

بازرسی چشمی و کنترل هماهنگی بین 
زاویه غربیلک فرمان و زاویه چرخ ها در 

 .خاموش/حالت موتور روشن
  

فرمان یا  (MIL)عملکرد نادرست چراغ نمایشگر خرابی
فنی سیستم را نشان  سیستم پمپ الکترونیکی، هر نوع نقص

 .دهدمی
 ناهماهنگی بین زاویه غربیلک فرمان و زاویه چرخ ها

  عدم عملکرد سیستم پمپ الکترونیکی

  شرایط شیشه  25

 بازرسی چشمی 
با مراجعه  به شکل زیر وضعیت  ♦

ناحیه مشخص شده در شیشه جلو را 
کنترل نموده و دید راننده را از این 

 :منطقه بررسی نمایید

 
  :عبارت است ازAمنطقه

مثل (شکستگی یا رنگ پریدگی شیشه یا صفحه شفاف 
 )های رنگی در صورتی که نصب آن مجاز باشدبرچسب

  شیشه یا صفحه شفاف در شرایط غیرقابل قبول
آسیب دیدگی یا ترک خوردگی از دایره ای :Aدر منطقه  -

بخشی از برچسب های . باشدبزرگتر می mm10به قطر 
در منطقه یاد شده mm15نصب شده به طول بیشتر از 

خرابی ها و عیوب متعددی که دید راننده را .ادامه یافته باشد
 .مختل نماید

آسیب دیدگی یا ترک )جاروب برف پاکن: (در دیگر مناطق -
  .باشدبیشتر می cm20ز قطر خوردگی ا

در آن  cm20 برچسب یا مانع دیگری به قطر بیش از  -
  .منطقه وجود داشته باشد
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  در منطقه جاروب برف پاکن ها  -
  mm290به عرض  -
  با خط مرکزی منطبق بر مرکز فرمان -

برچسبهای نصب شده بر روی شیشه 
درصورتی که دید راننده را به وضوح 
  .دچار مشکل نماید بایستی کنده شود

شرایط اعالمی تنها در مورد شیشه 
شیشه های جلو کاربرد داشته و برای 

های عقب در صورتی که ترک موجب 
ایجاد اختالل دید از عقب و ناایمن 
  .شدن خودرو نگردد بالمانع می باشد

آینه ها و تجهیزات   26
  دید عقب

 نبود یا عدم نصب آینه یا قطعه مطابق با الزامات   بازرسی چشمی
غیرکاربردی بودن، خرابی، شل بودن یا غیر مطمئن بودن 

  آینه یا قطعه

پاک کن  برف  27
  شیشه جلو

 نبود یا عدم کارکرد برف پاک کن بازرسی چشمی
  نبود یا نقص آشکار تیغه برف پاک کن

کن و یا قرارگیری در منطقه پاکخرابی یا فقدان کلید برف
 ای دور از دسترس راننده
کن به صورت اتوماتیک به پاکعدم کارکرد مستمر برف
  هنگام روشن بودن آن

  شیشه شوی جلو  28
 کندشیشه شوی بطور مناسب کار نمی  بازرسی چشمی

خرابی یا فقدان شیشه شوی و یا قرارگیری کلید راه اندازی 
  آن  در منطقه ای دور از دسترس راننده

شرایط و عملکرد   29
  چراغهای جلو

 بازرسی چشمی و بررسی عملکرد
راننده با راهنمایی آزمونگر در خصوص 

های روشن و خاموش کردن نور چراغ 
  نمایدجلو اقدام می

 )المپ(منبع روشنایی / نقص یا نبودچراغ
  )رفلکتور یا لنز(نقص یا نبود سیستم پرتوافکن 

  .مطمئن چراغ نصب نا
 هاشکستگی طلق

  هاکدر بودن  طلق  و بازتابنده چراغ
های رنگی غیر مجاز و نور خیره کننده استفاده از انواع المپ

معمول با توان باال که خارج از های غیر سفید و یا زنون
تجهیزات استاندارد تولید کننده خودرو بروی کاسه 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

ارا شدت نور روی لنز یا منبع روشنایی عوارضی است که آشک
  .دهدرا کاهش یا رنگ منتشر شده را تغییر می

  .عدم سازگاری بین نوع المپ و چراغ
 )المپ(نقص منبع روشنایی  -1 بازرسی چشمی و بررسی عملکردچراغهای موقعیت   30
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  علل مردودی  روش انجام آزمون  موارد کنترلی  ردیف
جلو و عقب، 

چراغهای نشانگر 
جانبی و چراغهای 

  منتهی الیه

  نقص لنز -2  
  نصب نا مطمئن چراغ -3
  کندبا الزامات  عمل نمی روشن و خاموش کردنکلید  -4
  .کنترل وسیله نقص در عملکرد  -5
رنگ، موقعیت یا شدت نور منتشر شده از چراغ مطابق با  -6

 الزامات  نیست
روی لنز یا منبع روشنایی عوارضی است که آشکارا شدت  -7

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

  چراغ ترمز  31

  نقص منبع روشنایی عملکردو بررسی بازرسی چشمی 
 نقص لنز

 مطمئن چراغ نا نصب
 کندبا الزامات  عمل نمی روشن و خاموش کردنکلید 

 .کنترل وسیله نقص در عملکرد 
رنگ، موقعیت یا شدت نور منتشر شده از چراغ مطابق با 

  .نیست الزامات 

چراغ راهنما و اعالم   32
  خطر

  نقص منبع روشنایی  عملکردو بررسی بازرسی چشمی 
 نقص لنز

 .مطمئن چراغ نا نصب
 کلید مطابق با الزامات  عمل نمی کند

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

  دفعات چشمک زنی مطابق با الزامات  نیست

های مه شکن  چراغ  33
  جلو و عقب

  منبع روشنایی نقص عملکردو بررسی بازرسی چشمی 
 نقص لنز

 مطمئن چراغ نا نصب
 کندبا الزامات  عمل نمی روشن و خاموش کردنکلید 

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

  چراغ دنده عقب  34

  نقص منبع روشنایی  عملکردو بررسی بازرسی چشمی 
 نقص لنز

 .استچراغ بطور مطمئن نصب نشده
موقعیت یا شدت نور منتشر شده از چراغ مطابق با  رنگ،

  .یستالزامات ن
 .کندسیستم مطابق با الزامات  عمل نمی

  .کندمطابق با الزامات  عمل نمی روشن و خاموش کلید

  چراغ پالک عقب  35

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

 .مطمئن چراغ نا نصب
 و چراغ اضافی روی سطح پالک  LEDنصب هرگونه  -4
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  علل مردودی  روش انجام آزمون  موارد کنترلی  ردیف
روشن و خاموش شدن چراغ پالک عقب به صورت  -5

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

36  

شب نماها،عالمتهای 
) شب نما(انعکاسی 

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

37  

اتصاالت الکتریکی 
نقلیه،  بین وسیله

کشنده و تریلر یا 
  نیمه تریلر

در صورت امکان : بازرسی چشمی
برقراری اتصال الکتریکی را بررسی 

  .کنید

 اجزای ثابتنصب نامطمئن  -1
 مشاهده عایق خراب یا صدمه دیده -2
نقلیه کشنده درست  اتصاالت الکتریکی تریلر یا وسیله -3

  کند عمل نمی

38  
سیم کشی 
دسته (الکتریکی 

  )سیم

بازرسی چشمی خودرو در حالی که بر 
روی یک چال سرویس قرار دارد 

  )شامل محفظه موتور حسب مورد(

  بدون ایمنی کافیمشاهده سیم کشی نا ایمن یا  -1
  مشاهده سیم کشی آسیب دیده  -2
  مشاهده عایق خراب یا صدمه دیده -3

  ها باتری  39

  شل شدگی -1  بازرسی چشمی
  نشتی -2
  )اگر ضرورت داشته باشد(کلید معیوب  -3
  )اگر ضرورت داشته باشد(فیوزهای معیوب  -4
  )اگر ضرورت داشته باشد(تهویه نامناسب  -5

  کمربند ایمنی  40

  گاه کمربند خراب است نقطه تکیه -1  بازرسی چشمی و از طریق عملکرد
 تکیه گاه شل است -2
 فقدان کمربند های اجباری و عدم اتصال مناسب  آنها -3
 .کمربند ایمنی آسیب دیده است -4
 .کمربند ایمنی مطابق با الزامات نیست -5
غالف نگهدارنده کمربند ایمنی آسیب دیده یا به درستی  -6
 .کندار نمیک
پیش کشنده کمربند ایمنی آسیب دیده یا به درستی کار  -7

  .کندنمی

  فقدان آن  -1  بازرسی چشمی  آتش خاموش کن   41
  .مطابق با الزامات نمی باشد -2

مثلث هشدار دهنده   42
  )در صورت نیاز(

  .مفقود شده یا کامل نمی باشد -1  بازرسی چشمی
  مطابق با الزامات نمی باشد -2

جعبه کمک های   43
  )درصورت نیاز(اولیه

  .مفقود شده یا کامل نمی باشد -1  بازرسی چشمی
  مطابق با الزامات نمی باشد -2

در ) (گوه(مانع چرخ   44
  )صورت نیاز

  .گم شده یا اینکه در شرایط خوبی نیست  بازرسی چشمی

دستگاه هشدار   45
  )بوق(دهنده صوتی 

 کندکار نمی-1  بازرسی چشمی و از طریق عملکرد
 غیر مطمئن بودن -2
  .مطابق با الزامات  نیست -3
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  علل مردودی  روش انجام آزمون  موارد کنترلی  ردیف

  سرعت سنج   46
بازرسی چشمی و از طریق عملکرد در 

حین انجام آزمون جاده از طریق وسایل 
  الکترونیکی

  .مطابق با الزامات نصب نشده است -1
  .غیر قابل استفاده است -2
  .قابل روشن شدن نیست -3

47  

تاخوگراف یا ثبت 
نمودار  کننده

اگرنصب (سرعت 
مورد نیاز /شده 
  )باشد

  .مطابق با الزامات نصب نشده است -1  بازرسی چشمی
  فعال نیست -2
  مهر و موم معیوب یا ناقص -3
  .پالک کالیبراسیون ناقص، ناخوانا یا منقضی شده است -4
  .به وضوح دستکاری شده است -5
  .نیستی تایرها منطبق با مقادیر کالیبره شده  اندازه -6

48  

کنترل الکترونیکی 
اگر ) ESC(پایداری

مورد نیاز /نصب شده
  )باشد

  .حسگرهای سرعت چرخ آسیب دیده اند -1  بازرسی چشمی 
  .سیم کشی ها آسیب دیده اند -2
  .اجزای دیگر آسیب دیده اند -3
  .سوئیچ مربوطه آسیب دیده یا به درستی کار نمی کند -4
5- MIL  مربوط بهESC دهد بی را نشان مینوعی از خرا.  

شاسی یا فریم و   49
  اتصاالت آن 

بازرسی چشمی خودرویی که روی چال 
  .سرویس قرار گرفته است

  ترک برداشتن یا تغییر سکل هر کدام از متعلقات شاسی  -1
  غیرایمن بودن صغحات تقویت کننده یا چفت و بست ها -2
خوردگی بیش از حد که بر صلبیت قرارگیری قطعات  -3

  .اثرگذار باشد

50  
باک سوخت و لوله 

شامل گرم کن  (ها 
  )باک سوخت و لوله

بازرسی چشمی خودرویی که روی چال 
  . قرار گرفته است

  شل شدگی باک یا لوله ها -1
  نشست سوخت ، فقدان یا غیر اثربخش بودن درب باک  -2
  لوله های آسیب دیده یا پوسیده  -3
به درستی کار )ز باشداگر نیا(شیرقطع کن جریان سوخت  -4

  .نمی کند
  :خطر وقوع آتش سوزی در اثر -5

 نشت سوخت 
 .باک سوخت یا لوله اگزوزبه درستی پوشیده نشده است

  شرایط محفظه موتور

51  
سپرها، محفظه های 

جانبی و متعلقات 
  حفاظتی عقب 

جداشدن ،آسیب دیدگی یا خراشیدگی مشابه حالتی که  -1  بازرسی چشمی
  .برخورد شده باشندسپرها دچار 

  .تجهیزات به وضوح مطابق با الزامات نمی باشد -2

52  
زاپاس بند چرخ 

اگر نصب شده (
  )باشد

  .زاپاس بند در شرایط مناسب نیست -1  بازرسی چشمی
  .زاپاس بند ترک برداشته یا غیر ایمن است -2
چرخ زاپاس تحت شرایط ایمن در زاپاس بند جا نخورده و -3

  .آن وجود دارداحتمال افتادن 

53  
مکانیزم اتصال و 

الزامات یدک 
  کشیدن

بازرسی چشمی برای کنترل سایش و 
عملکرد صحیح با توجه به مقادیر 

گیری شده به کمک تجهیزات  اندازه
  خاص ایمنی 

  .آسیب دیده، ناقص یا شکسته اند  اجزاء -1
  سایش بیش از حد اجزا -2
  وجود نقص در اتصاالت  -3
کرد نادرست دستگاه ایمنی هیچگونه فقدان یا کار -4

  .آشکارسازی کارنمی کند
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  علل مردودی  روش انجام آزمون  موارد کنترلی  ردیف
وقتی استفاده (مسدود شدن پالک یا هرکدام از المپ ها  -5

  )شوند نمی
  تعمیر و یا تغییر نامناسب  -6

درها و نگه   54
  های در دارنده

  .یک در به درستی باز و بسته نمی شود -1  بازرسی چشمی
اینکه بخوبی بسته باقی یک در به سهولت باز نشده یا  -2

  .نماند
در، لوال، نگه دارنده ها، دستگیره ها  و ستون در شل یا  -3

  .خراب است

خروجی های   55
  اضطراری

بازرسی چشمی و در صورت مقتضی از 
  طریق عملکرد

  عملکرد معیوب -1
  .نشانه های خروجی اضطراری ناقص یا ناخوانا است -2
  عدم وجود چکش برای شکستن شیشه  -3
  .مطابق با الزامات نمی باشد -4

  صندلی شل یا با اسکلت معیوب  -1  بازرسی چشمی  صندلی راننده   55
  .مکانیزم تنظیم به درستی کار نمی کند -2

  صندلی های دیگر  56

  صندلی ها در شرایط معیوب یا غیر ایمن هستند -1  بازرسی چشمی
  .صندلی ها مطابق با الزامات نصب نشده اند -2
بطور خودکار کار ) اگر مجاز باشند(صندلی های تاشو  -3

  .کنند نمی

57  

زائده های (گلگیر 
گلگیر یا بچه 

، حفاظهای )گلگیرها
  )شل گیر(پاشش 

  شل شدن، جداشدن یا خوردگی شدید -1  بازرسی چشمی
  خالصی نامناسب گلگیر تا چرخ -2
  عدم مطابقت با الزامات -3

شرایط کابین و   58
  پوسیدگی بدنه

  بازرسی چشمی
وضعیت بدنه خودرو را از لحاظ 

پوسیدگی،  تغییر شکل و  عدم وجود 
 .نقاط تیز و برنده کنترل نمایید

  

داشبورد شل شده یا آسیب دیده یا موارد مشابه آن که باعث 
 .شودصدمه به سرنشینان می

 .ستون بدنه غیر ایمن است
 ورودی غیر مجاز موتور یا دود اگزوز

 نامناسبتعمیر یا تغییر 
وجود پوسیدگی و دفرمگی شدید قطعات بدنه که باعث 

 :مشکالت ذیل گردد
 ایجاد ظاهر نامناسب -
  هاعدم استحکام اتصال بدنه به ستون -
  ایجاد نقاط تیز و برنده -

وضعیت صدای   59
  اگزوز خودرو

 .سطح صدا بیشتر از مقادیر مجاز در الزامات  است  ارزیابی حسی
جلوگیری از بروز سر و صدا  سامانههای  از قسمت هر کدام 

شل شده، بیفتد، آسیب ببیند، ناقص شود و یا آشکارا 
  .دستکاری شده به گونه ای که بر سطوح صدا اثر بگذارد

60  
تجهیزات کنترل 

آالینده های 
  خروجی از اگزوز

تجهیزات کنترل آالیندگی بدون نظارت  -1  بازرسی چشمی
  .سازنده،نصب،تغییر و یا معیوب شده اند

  .وجود نشتی که بتواند بر اندازه گیری آالینده اثر بگذارد -2
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  علل مردودی  روش انجام آزمون  موارد کنترلی  ردیف

محور (توپی چرخ   61
  )اصلی

  شل یا گم شدن مهره ها یا پیچ های چرخ -1  بازرسی چشمی
  ساییده شدن یا آسیب دیدن توپی چرخ -2

  و رینگ چرخ ها  62

 بازرسی چشمی چرخ های خودرو از دو
طرف که روی چال سرویس قرار گرفته 

  .باشد

  هرگونه عیب جوش کاری یا ترک برداشتن -1
  .تایر به درستی روی رینگ جا نخورده است -2
  .تایرها ساییده شده است وچرخ کج شده  -3
اندازه و نوع چرخ مطابق با الزامات نبوده و بر ایمنی  -4

  .اثرگذار است
  .خودروساز توصیه نشده باشدرینگ استانداری که توسط -5

  وضعیت الستیکها  63

بازرسی چشمی قسمت خارجی و 
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 که 
خودرو روی زمین نبوده و روی چال 

در سنجش . انجام می شودسرویس 
میزان ضخامت الستیک از دستگاه 

 .ضخامت سنج استفاده می شود

اندازه، ظرفیت تحمل بار و عالمت مصوب تایر مطابق با 
 .الزامات اثر گذار بر  ایمنی حرکت در جاده  نمی باشد

 تایرهایی با اندازه متفاوت بر روی همان محور یا همان چرخ
رادیال یا (اوت بر روی همان محور تایر هایی با کارکرد متف

cross-ply( 
 هرگونه آسیب یا بریدگی جدی تایر -4
 .عمق آج سطحتماس تایر مطابق با الزامات  نمیباشد -5
 سایش تایر به سبب درگیر شدن با  سایر اجزا -6
اند مطابق با الزامات تایر هایی که مجددا شیار زده شده -7

 .نیستند
نمایش فشار هوا بد عمل کرده یا به وضوح  سامانه -8

 .غیرقابل استفاده است
های تایر و یا در هر گونه تورم و کندگی از دور یا آج -9

 معرض دید قرار گرفتن الیاف مربوطه
 .باشدعمق آج ها از شاخص پایین تر می -10
رینگ و تایر استانداردی که توسط خودرو ساز توصیه  -11

  .نشده باشد

  اتصاالت تعلیق  64

بازرسی چشمی خودرویی که روی چال 
می توان از . سرویس قرار گرفته است

آشکارسازهای لقی چرخ استفاده نمود 
و توصیه می شود برای خودروهایی که 

تن جرم خالص دارند، از  5/3بیش از 
  .انها استفاده شود

و یا ) یا شاه پین(سایش بیش از حددر اتصال گردان  -1
  حل اتصاالت سیستم تعلیق بوش ها یا م

  نبود گردگیر یا خراب شدن آن -2

  تعلیق بادی  65

  غیرقابل استفاده بودن سیستم  -1  بازرسی چشمی
ای که به  تغییر و یا خرابی اجزا به گونه هرگونه آسیب،  -2

  .صورت جدی بر عملکرد سیستم اثر بگذارد
  .نشت قابل شنیدن سیستم -3

زیست مضر  از اندازه سیال که برای محیط هرگونه نشتی بیش  چشمیبازرسی   نشتی های سیال   66
  .بوده و برای سایرین در جاده از نظر ایمنی ایجاد خطر نماید

نصب مهار دورادور   67
 حمل بارخودروهای 

  عدم نصب مهار دورادور خودروهای حمل بار  عملکردو بررسی بازرسی چشمی 
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رانندگی و استانداردهای ملی، نصـب هرگونـه تجهیـزات اضـافی بـر روی بدنـه       منطبق بر مفاد آیین نامه راهنمایی و 
خودرو که بنا بر تشخیص کارشناسان مراکز معاینه فنی موجب تشدید شـدت تصـادف و بـروز خسـارات و تهدیـد در      

 .گردد ایمنی تردد گردد، موجب مردودی خودرو از دریافت گواهی معاینه فنی می
کامل و عملیاتی نمودن آن در مراکـز معاینـه    کاربرگند بر جداول فوق نسبت به تهیه ستاد معاینه فنی سنگین مست

به صورت کپـی و یـا    دیاد شده به عنوان یکی از مستندات اجباری بای کاربرگ. نماید فنی تحت پوشش خود اقدام می
  .افزاری ضمیمه پرونده آزمون خودرو باشد نرم

  
  های معاینه فنی آزمون
ازطریق کاربرهای آموزش ،خودرو)خط معاینه فنی(ه فنی خودرو توسط تجهیزات و ادوات ویژه آزمونهای معاین آزمون

تجهیزات خطوط معاینه فنی باید دارای خصوصیات و مشخصـات ویـژه اعـالم شـده در ایـن      . دیده صورت می پذیرند
دستورالعمل بوده و حداقل سطوح تبیین شده در آن را از منظر کیفی و دقت قرائت پارامترهای مورد نظـر در آزمـون   

بـر  اعـالم شـده و   از تجهیـزات اسـتخراج و  به صورت خودکار و مکـانیزه   باید های فنی نتایج انجام آزمون. لحاظ نماید
  .سامانه سیمفا قابلیت ذخیره سازی و خودکارو ارسال بر خط را داشته باشد

  
  آزمون سنجش قدرت ترمزگیری

در  گیری قدرت ترمزهای چرخهای سمت چپ و راسـت  با اندازه ،)از مهمترین آزمونهای خط معاینه فنی(آزمون ترمز 
تجهیـزات مـورد اسـتفاده در ایـن     . شـود  محورهای جلو، عقب و ترمز دستی، مقادیر حاصله با مقادیر مجاز مقایسه می

که هـر زوج توسـط   ) یا روکش اپوکسیبا پوشش جوشکاری شده یا روکش پالستیکی(آزمون دو زوج استوانه ای فلزی 
یک محور خودرو را به دوران وا داشـته و پـس از   کنند، چرخ های سمت راست و چپ  یک موتور الکتریکی حرکت می

کهـا و موتـور الکتریکـی توسـط یـک سیسـتم       تشروع ترمزگیری توسط راننده نیروی اعمالی ترمزها بـه مجموعـه غل  
  . شود گیری می الکتریکی اندازه

نتایج حاصل از قدرت ترمزگیری کلیه چرخها و مجموع ترمزهای خودرو پـس از پـردازش بـا مقـادیر مجـاز مقایسـه       
گیـری وزن خـودرو آزمـون     انـدازه (گیری وزن خودرو را نیـز داشـته باشـند     قابلیت اندازه بایداین تجهیزات . گردد می

 Axle Loadیـا  حـور بـه کمـک باسـکول    گـردد، ولـی جهـت انجـام محاسـبات مـورد نیـاز، وزن هـر م         محسوب نمی

Scalesشود گیری می اندازه(.  
  روش انجام آزمون ترمز) 2(جدول

  علل مردودی  روش انجام آزمون  موارد کنترلی ردیف

1  
عملکرد و 

 سامانهکارآیی 
  ترمزگیری

چرخهای خودرو را بر روی غلطکهای آزمون ترمز قرارداده و 
کیلومتر در  5با سرعت حدود (پس از حرکت غلطکها 

راهبر به پدال ترمز تقریباً نصف نیروی حداکثر، ) ساعت
اعمال نیرو می نماید پس از آن راهبر پدال را با همان نیرو 

به صورت ثابت چند ثانیه نگه داشته تا میزان تاب کاسه 
چرخها مشخص گردد و بعد از آن راهبر به آهستگی حداکثر 

 .نماید نیرو را اعمال می
 3500یا یک تریلر با حداکثر بار مجاز بیش از وسایل نقلیه 

kg  یا  13289-2باید تحت استاندارد ملی ایران شماره
  .روشهای معادل مورد بازرسی قرار گیرند

بین نیروهای ترمز  30% عدم توازن بیش از  -1
 چرخهای سمت چپ و راست در هر محور

حداقل نسبت ترمزگیری مطابق مقادیر ذیل  -2
 .شود حاصل نمی

نقلیه ثبت شده وارداتی مدل  حداکثر کارآیی وسایل
  :به باال بعد از اجباری شدن این استاندارد 2012

  N1 :45%گروه نوع 
  M3 :50%و  M2و  M1گروه  نوع 
  N3 :43%و  N2گروه نوع 
 O4 :40%و  O3و  O2گروه نوع 

عدم ثبت نتایج برای هر یک از ترمزها  -3
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  علل مردودی  روش انجام آزمون  موارد کنترلی ردیف
 )جلو یا عقب و ترمزدستی ترمزچرخهای(
نوسان شدید نیروی ترمز در اثر اعوجاج دیسک  -4

  و یا بیضی شدن کاسه چرخ

2  
عملکرد و 

 سامانهکارآیی 
  دستیترمز 

آزمون ترمز قرارداده و  یچرخهای خودرو را بر روی غلطکها
) کیلومتر در ساعت 5با سرعت حدود (پس از حرکت غلطکها

راهبر جهت آزمون ترمز دستی اهرم دستی را به آهستگی به 
  .سمت باال کشیده تا به حداکثر مقدار خود برسد

توجه داشته باشید از اعمال نیروی زیاد به اهرم ترمز دستی 
 .جداً خوداری فرمایید

رمز دستی، اهرم دستی را به آهستگی به جهت آزمون ت
  .سمت باال کشیده تا به حداکثر مقدار خود برسد

شتاب نسبی ترمز دستی برای کلیه وسایل نقلیه در 
 .باشد% 12حالت بدون بار حداقل معادل 

  
  )لغزش جانبی چرخهای جلو(آزمون هم راستایی چرخها 

را دارد بـا  ) به سـمت چـپ و راسـت   (حرکت در جهات عرضی در این آزمون به کمک یک صفحه متحرک که قابلیت 
متـر پیمـایش خـودرو     1000در هـر  ) به متر(عبور چرخها از روی آن، میزان انحراف چرخها بر حسب میزان انحراف 

با انجام این آزمون در سریع ترین زمان ممکن و بدون نیاز به باز و بسته نمودن قطعات مشـخص  . شود گیری می اندازه
اند و این که برهم خوردن ایـن زوایـا    دد که آیا زوایای مربوط به جلوبندی خودرو در وضعیت مناسب قرار گرفتهگر می

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

 
 

  آزمون لغزش جانبی چرخهای جلو) 3(جدول
  علل مردودی  م آزمونروش انجا  موارد کنترلی

  تنظیم فرمان

  .امتداد چرخ های فرمان را با تجهیزات مناسب کنترل نمایید
گانه  2این بخش اولین قسمت از آزمون های آزمون (

کیلومتر در ساعت  5دراین مرحله خودرو با سرعت .باشد می
از صفحه لغزان آزمون ناهمراستایی چرخها بدون توقف عبور 

  ).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 کشورها،

  .باشد -12 و +12بیشتر از نبایستی ثبت شده 
  

  های خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی آزمون سنجش آالینده
گیـری   آزمون میزان کدری دود خروجی از اگزوز خودروهای دیزلی بوسیله دستگاه سـنجش آالینـدگی انـدازه    در این

باشـد و حـدود مجـاز     مطابق این دستورالعمل که منبعث از ابالغیه های سازمان حفاظت از محیط زیست می. شود می
جهت مالک عمل قراردادن در مراکز معاینه های موتورهای دیزلی توسط آن سازمان به صورت دوره ای  انتشار آالینده

پذیرد و در صـورتی کـه    انجام این آزمون در شرایط کارکرد موتور در دور آرام صورت می. گردد فنی سنگین اعالم می
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های به عمل آمده از مقادیر مجاز باالتر باشد انجام تنظیمات یا تعمیرات بـر روی موتـور خـودرو ضـروری      گیری اندازه
  .گردد می
  

 های خروجی از اگزوز آزمون سنجش آالینده) 4(جدول

  علل مردودی  روش انجام آزمون مواردکنترلی
کدری 

حاصل از 
  دوده

بدون بار از حالت خالص تا حداکثر (کدری گاز خروجی از اگزوز در حالت بدون شتاب  -1
  .ی خالص ودر حالت کالچ درگیر محاسبه می شود با دنده) دور موتور

  :خودروآماده سازی -2
خودروها را می توان بدون اماده سازی شرایط اولیه مورد آزمون قرار داد؛ اگرچه برای  -2-1

آزمون ها باید در حالتی باشد که موتور گرم شده و در شرایط مکانیکی  اطمینان از نتایج، 
  .رضایت بخشی باشد

  :الزامات پیش شرط -2-2
یری دمای طبیعی کارکرد موتور می توان از موتور باید کامالً گرم باشد، برای اندازه گ -

روش های مختلفی همچون اندازه گیری دمای روغن موتور بوسیله میله مدرج درون لوله 
چنانچه به . باشد، استفاده نمود 80cکه باید حداقل ) گیج روغن(عمق سنج سطح روغن 

اشد، می توان با ها میسر نب سبب شکل و ساختار بدنه موتور امکان این گونه اندازه گیری
تثبیت دمای عملکرد عادی موتور به روشهای دیگر به عنوان مثال از طریق راه اندازی فن 

  .خنک کن موتور بهره گرفت
 . سیکل بدون شتاب یا ازیک روش مشابه تخلیه گردد 3بایدسیستم اگزوز به وسیله حداقل -
  :روش آزمون  -3
ثانیه از وارد  10انجام ازمون باید به مدت  برای موتورهای دیزل سنگین قبل از شروع -3-1

این کار به منظور غیرفعال باقی ماندن موتور توربو (نمودن فشار به پدال گاز اجتناب نمود 
  ).شارژ و وارد نشدن بار به موتور صورت می گیرد

برای شروع هر دوره آزمون، به منظور دستیابی به حداکثر توان حاصل از پمپ  -3-2
ال گاز باید به سرعت و پیوسته به طور کامل اما نه شدید و محکم پایین آورده انژکتور، پد

  ).درکمتر از یک ثانیه(شود 
خودروهایی که به سیستم . در طی هر آزمون، موتور باید به حداکثر دور موتور برسد -3-3

انتقال قدرت اتوماتیک مجهزند باید به سرعت مشخص شده توسط سازنده برسند و اگر 
. عات سازنده در دسترس نبود، قبل ازقطع شدن گاز به دو سوم حداکثر دور موتور برسداطال

تواند با تنظیم سرعت موتور و یا با گذشت زمان کافی بین باز و بسته شدن  این امر می
  .باید حداقل دو ثانیه باشد 2و 1این زمان برای خودروهای گروه . دریچه گاز کنترل شود

و باید رد شود که محاسبات میانگین حداقل آخرین سه آزمون، از تنها زمانی خودر -3-4
توان از طریق رد کردن هر اندازه گیری که از  این محاسبه را می.مقدار مورد نظر بیشتر باشد

مقدار میانگین منحرف شده یا نتیجه هر محاسبه آمار ی دیگری که از میانگین فاصله 
  .ند تعداد دوره های آزمون را محدود نمایدمرجع ذی صالح می توا. بگیرد، انجام داد

به منظور اجتناب از انجام آزمون غیرضروری مرجع قانونی ذی صالح می تواند،  -3-5
خودروهایی را که با فرآیند سه بار گاز دادن متوجه تخلیه دود و حجم بسیار باالی کدری 

  . در آنها می گردد، بدون انجام آزمون مردود نماید

وهای برای خودر -1
پالک شده یا 

خودروهایی که برای 
اولین بار پس از تاریخ 

مشخص شده در 
الزامات استفاده می 

شوند، میزان از میزان 
سطح ثبت شده بر 
روی جدول سازنده 
  .خودرو بیشتر است

در مواردی که این -2
اطالعات در دسترس 

نبوده و یا الزامات 
اجازه استفاده از 

مقادیر مرجع را نمی 
  :دهند

برای موتورهای با  -
تخلیه و مکش 

بدون توربو (طبیعی 
  ) :شارژر

 1 - m  5/2  
برای موتورهای  -

  :توربو شارژر 
1- m   0/3  
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  آزمون اندازه گیری شدت صوت تولیدی از اگزوز خودرو در دور آرام

گیری صوت ناشی از عملکرد موتور، خروج محصوالت احتراق از اگزوز، بلنـدی صـدای بـوق و     این دستگاه جهت اندازه
در این آزمون میزان سر و صدای ایجـاد شـده توسـط موتـور در اطـراف بدنـه و اگـزوز خـودرو         . استفاده می شود...... 
گیـری   انـدازه  dbتگاه قادر است شدت صوت را بر حسـب  این دس. گردد گیری شده و با مقادیر مجاز مقایسه می اندازه
گیری صدا توسط این دسـتگاه   اندازه. گیری اصوات یاد شده برای هر یک از موارد فوق متفاوت است روش اندازه. نماید

استفاده از مکانیزمی جهت . باید در محیط باز بدون بازگشت صدا و انعکاس و محیط با حداقل اصوات پس زمینه باشد
  .دف صدای باد نیز در این خصوص از اهمیت برخوردار استح

  
  آزمون اندازه گیری شدت صوت) 5(جدول

  علل مردودی  روش انجام آزمون  موارد کنترلی
آزمون سیستم جلوگیری از بروز 

  سر و صدا
جهت ارزیابی سطح صدا از یک آزمون صدای ایستا 

  .با به کارگیری یک صدا سنج استفاده می گردد
بیشتر از مقادیر مجاز در  سطح صدا

  .الزامات است
  

  آزمون نور چراغهای جلو
روشنایی کارآمد  سامانهیک . باشد روشنایی آن می سامانهیکی از مهمترین مکانیزم های تامین کننده ایمنی خودروها 

خودرویی کـه  باید به نحوی عمل نماید که ضمن تامین نور و وضوح مناسب برای راننده موجبات کوری موقت راننده 
  .از مسیر روبرو در حال حرکت است را به وجود نیاورد

مندی از کاسه چراغهای استاندارد که بتواند شعاع پروتوهای نور را با زاویه مناسب انتشار دهد، مسـأله پراهمیتـی    بهره
سـاطع شـده از   تجهیزات بکار گرفته شده در خطوط مکانیزه معاینه فنی به شکل خودکار شدت میزان نـور  . باشد می

هریک از کاسه چراغهای جلویی خودرو را در وضعیت نور پایین و نور باال اندازگیری نموده و عالوه بر آن مشخص می 
در این آزمون صرفاً شـدت نـور   . باشد سازد آیا نور ساطع شده از کاسه چراغهای جلوی خودرو دارای زاویه مناسب می

یری شده و رنگ نور، نوع المپ، سالمت کاسه چراغها، لقی کاسه چراغها و ساطع شده از چراغها توسط دستگاه اندازگ
همچنین جهت و میزان پیچش نـور چراغهـای   . نقصان چراغها به صورت ظاهری و توسط متصدی بررسی خواهد شد

  .مورد بررسی قرار می گیرد ) در حالت نور پایین، نور باال و نور پروژکتورهای مه شکن(جلو 
  

  ن نور چراغهای جلوآزمو) 6(جدول
  علل مردودی  روش انجام آزمون  موارد کنترلی
آزمون تنظیم 

  نور چراغها
های جلو در  از چراغ یک هر و مه شکن پایین باال و جهت نورشدت و تعیین 

  .آزمون چراغ جلو یا پرده 1گر نورتنظیمدستگاه راستای افق با استفاده از 
چراغ جلو در محدوده شدت نور 

  .نیستمشخص شده در الزامات 
  

  
 آزمون لقی جلوبندی و فرمان

در این آزمون پس از قرارگیری چرخهای جلو بر روی صفحات فلزی، توسط یک سیستم هیدورلیک حرکتهای عرضی 
 لذارفت و برگشتی به صفحات فلزی داده شده که این عمل باعث گردش چرخهای جلو به سمت چپ و راست شده و 

های  ها، پوسیدگی های احتمالی، لقی ابیسیستم جلوبندی توسط کارشناس مربوطه در زیر خودرو، خر  با مشاهده اجزاء
اسـتفاده از تجهیـزات مزبـور در صـورت اسـتفاده از چالـه       . گردد سیستم جلوبندی مشخص می  اهرمها و روغن زدگی

  .سرویس ممکن خواهد بود
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  آزمون کیلومتر شمار

روی غلطکهـا و  و قرارگیـری محـور محـرک خـودرو بـر      ) Free Rollers(هـای آزاد   در این آزمون بـا کمـک غلطـک    
گیری سرعت حرکت چرخها و با محاسبه مسافت طی شده، از صحت عملکرد کیلومترشمار خودروهـا اطمینـان    اندازه

  . شود حاصل می
  

  چیدمان تجهیزات
ها، انجام مجدد یـک یـا چنـد     ای دارد و مسایلی نظیر انتقال داده در یک خط معاینه فنی، ترتیب آزمونها اهمیت ویژه

مورد نیاز برای انجام آزمونها در یک خط، فاصله و طول مورد نیاز میان تجهیزات و در نظر گرفتن سـایر  آزمون، زمان 
  .تواند به طور محسوسی موجب افزایش بازدهی در یک خط معاینه فنی گردد مسایل فنی می

  
  ترتیب آزمونها در یک خط معاینه فنی سنگین

ی سـنگین بـا یکـدیگر متفـاوت بـوده و گسـتره وسـیعی را شـامل         با توجه به آنکه طول و تعداد محورهای خودروهـا 
گـردد و چیـدمان تجهیـزات بـرای انجـام       گردد، لذا همزمانی انجام معاینات فنی برای دو یا سه خودرو توصیه نمی می

  :گردد معاینه فنی یک خودروی سنگین به شکل زیر پیشنهاد می
  مدت زمان انجام آزمون  نوع آزمون ردیف

  دقیقه 1  ثبت اطالعات اولیه خودرو و تطبیق مدارکورود و   1
  دقیقه 5  آزمون ظاهری اطراف بدنه        2
  دقیقه 3  )     میزان کدری دود(سنجش گازهای خروجی از اگزوز   3
  دقیقه 1  آزمون کیلومتر شمار  4
  دقیقه 9دقیقه تا  4  توزین خودرو+  *کی ترمزهاآزمون غلت  5
  دقیقه  2  فرمانآزمون لقی جلوبندی و   6
  دقیقه  1  آزمون لغزش جانبی چرخهای جلو  7
  دقیقه 1  آزمون صدا  8
  دقیقه  2  آزمون نور چراغهای جلو  9

  دقیقه 2مدت زمان الزم برای انتقال و حرکت در طول سالن معاینه         10
  دقیقه 27و حداکثر 22حداقل  جمع کل

 و توزین همزمان از این طریق محور و با امکان بارگذاری بر روی محورها 6برای هر خودرو حداکثر تا *      

  :جدول فوق با آرایش زیر نیز قابل انجام است 7تا  4ردیفهای 
  مدت زمان انجام آزمون  نوع آزمون ردیف

  دقیقه 1  آزمون لغزش جانبی چرخهای جلو  4
  دقیقه 9دقیقه تا  4  *کی ترمزهاآزمون غلت+ توزین خودرو  5
  دقیقه  2  آزمون لقی جلوبندی و فرمان  6
  دقیقه  1  آزمون کیلومتر شمار  7
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