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  باسمه تعالي
  

  استانداران محترم سراسر كشور
  

  سالم عليكم
 آيين نامه اجرايي نحوه انجـام معاينـه و صـدور بـرگ معاينـه فنـي خـودرو،                    3در اجراي ماده    

 قانون وصـول برخـي از درآمـدهاي دولـت و مـصرف آن در مـوارد                  32 الحاقي به ماده     5موضوع بند   
 بـه تـصويب     1380از مقـررات مـالي دولـت در سـال            قانون تنظـيم بخـشي       18معين كه طي ماده     

كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسـالمي رسـيده اسـت، دسـتورالعمل ضـوابط                  
ايجاد، تشخيص صالحيت، اختيارات، نحوه صدور مجوز و نظارت بر مراكز فني مجاز و قسمتهايي كه                

وليت ايــن وزارتخانــه و عــضويت      بايــد مــورد معاينــه قــرار گيرنــد، توســط كــارگروهي تحــت مــسئ 
وزارتخانه هاي راه و ترابري، صنايع و معـادن، سـازمان حفاظـت محـيط زيـست و نيـروي انتظـامي                      
جمهوري اسالمي ايران و با همكاري شهرداري تهران، طي جلسات متعدد كارشناسي در دفتر حمـل     

 و تدوين شده است، كه همراه       و نقل و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور تهيه          
 صفحه به پيوست براي اطالع و تشكيل جلسات شـوراي همـاهنگي ترافيـك               61با ضمائم مربوط در     

به ويژه با شهرداريها به عنـوان مـسئول ايجـاد           (استان به منظور آگاهي مسئوالن و ايجاد هماهنگي،         
 و رانندگي ناحيه انتظـامي بـه        مراكز مجاز معاينه از طريق شهرداري و يا بخش خصوصي و راهنمائي           

و انجـام اطـالع رسـاني مناسـب و كـافي بـه              ) عنوان مسئول اعمال مقررات و برخـورد بـا متخلفـان          
  .شهروندان محترم و دارندگان وسايل نقليه موتوري، و سپس اجرا و نظارت پيوسته، ارسال مي گردد

  
  

  3/8/83          : تاريخ
  37/3/1/3340: شماره

  وزير كشور



    

  باسمه تعالي
 آيين نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه 3دستور العمل ماده 

  فني خودروها
  كليات: فصل اول

 به منظور تعيين ضوابط ايجاد، تشخيص صالحيت، حدود اختيارات، نحـوه صـدور مجـوز و                 -1ماده  
رند، اين دسـتور العمـل در كـار         نظارت بر مراكز فني مجاز و قسمتهايي كه بايد مورد معاينه قرار گي            

گروهي با مسئوليت وزارت كشور و عضويت وزارتخانه هاي راه و ترابري، صـنايع و معـادن، سـازمان                   
  .حفاظت محيط زيست و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران تهيه و ابالغ مي گردد

  ضوابط ايجاد مراكز معاينه فني مجاز: فصل دوم
قي يا حقوقي با رعايت ضوابط و مقررات ذيل مي تواننـد نـسبت بـه                هريك از اشخاص حقي    -2ماده  

ستاد معاينه فني خودرو وابـسته      (ارائه تقاضاي تاسيس و ايجاد مراكز معاينه فني مجاز به شهرداري            
حسب مورد، اقـدام    ) سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي       (و يا وزارت راه و ترابري       ) به شهرداري 

  .نمايند
معاينه فني و امور فني مربوط به وسايل نقليـه          (ا موسسه اي كه با تصريح نوع فعاليت          شركت ي  -الف

  .به ثبت رسيده باشد) موتوري
  : شخص حقيقي كه داراي شرايط ذيل باشد-ب

  حداقل مدرك تحصيلي پايان مقطع ابتدائي و يا نهضت سواد آموزي - 1
   فقدان سوء پيشينه موثر كيفري - 2
  ر با تاييد مراجع ذي صالح نداشتن اعتياد به مواد مخد - 3

  : معرفي يك نفر مدير براي مركز معاينه فني كه داراي شرايط ذيل باشند-ج
مدرك كارشناسي دانشگاه علوم انتظامي     « حداقل مدرك ليسانس مهندسي مكانيك يا        - 1

در شهرهاي با جمعيـت پانـصد       » به همراه مدرك كارشناسي عالي تصادفات و امور فني        
ر و حداقل مدرك ليسانس با داشتن اطالعات الزم فني مرتبط كه به             هزار نفر و يا بيشت    

 برسد، براي شهرهاي با جمعيت كمتر از پانـصد          1تاييد نمايندگان كميته موضوع ماده      
  .هزار نفر

   فقدان سوء پيشينه موثر كيفري - 2
   نداشتن اعتياد به مواد مخدر با تاييد مراجع داراي صالحيت - 3
  مت، يا معافيت براي مردان  دارا بودن برگه پايان خد - 4
   فعاليت تمام وقت در مركز - 5

 سال فعاليت از تاريخ شروع فعاليت مشروط بر اينكه صالحيت شخـصي و              5 سپردن تعهد حداقل     -د
يا ادامه فعاليت آنها به موجب ضوابط مندرج در آيين نامه اجرايي نحوه معاينه فنـي و صـدور بـرگ                     

  .لب نشده باشدمعاينه فني خودرو و اين دستورالعمل س



    

 موسس در صورت دارا بودن شرايط مدير مذكور در بند ج فوق، مي تواند مـديريت مركـز                   -تبصره  
  .معاينه فني را نيز احراز نمايد

 متقاضيان موظفند براي تضمين اجراي تعهدات خود سـپرده اي را در قالـب وجـه نقـد يـا             -3ماده  
ريال نزد شهرداري يـا سـازمان راهـداري و          ) دويست ميليون ( 200،000،000سفته يا چك به مبلغ      

حمل و نقل جاده اي بر حسب مورد واگذار نمايند و در صورت عدم ادامـه فعاليـت قبـل از انقـضاي                       
مدت تعهد، سپرده گيرنده مجاز است سپرده واگذاري را بر اسـاس قـرارداد فيمـابين بـه نفـع خـود                      

اتب انصراف خود را از ادامه فعاليت، حداقل        معهذا در صورتي كه موسسين، مر     . تصرف و هزينه نمايد   
سـتاد معاينـه فنــي خـودرو     (سه ماه قبل از تعطيل مركز به هر دليل، به صورت كتبي به شهرداري           

بر حـسب   ) سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي       (و يا وزارت راه و ترابري       ) وابستـه به شهـرداري  
مان راهداري و حمل و نقل جـاده اي  بـه شــرط ادامـه                مورد اعالم نمايند، شهـرداري ها و يـا سـاز       

فعاليت مركز مجاز در مدت اعالم شده، حق تصرف و استفاده از سپرده را نخواهند داشـت و پـس از                     
  .انقضاي زمان مذكور سپرده به سپرده گذار مسترد خواهد شد

  .و مشخص خواهد شدموارد خارج از شمول اين دستورالعمل در قرارداد فيمابين تعيين  -تبصره
دستورالعمل اجرايي شرايط ايجاد مراكـز    "شرايط ايجاد مراكز معاينه فني خودروها، مطابق         -4ماده  

 آيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هـوا           4 موضوع ماده    "معاينه وسايل نقليه موتوري   
  . مي باشد1پيوست شماره 

  . تقسيم مي گردند2 و نوع 1انيزه نوع  مراكز معاينه فني به دو نوع مك-5ماده 
 هزار نفـر كـه امكانـات الزم         500 در مراكز استانها و شهرهاي با جمعيت بيش از           :1نوع   -الف

، مراكز مكانيزه معاينه فني خودروها، مطابق مشخصات منـدرج در پيوسـت               وجود داشته باشد  
  . احداث گردد2شماره 

شرايط احداث مراكز مكانيزه معاينه فنـي خودروهـا   در ساير شهرها تا هنگامي كه       : 2نوع   -ب
، ايجـاد مراكـزي كـه مطـابق پيوسـت           1فراهم گردد با تاييد نمايندگان كارگروه موضوع ماده         

  . احداث مي گردند، بال مانع است3شماره 
در معاينه فني، بدواً مي بايستي اصالت خودرو مورد تاييد كـاردان هـاي فنـي راهنمـايي و              -6ماده  
گي و يا كارشناسان رسمي دادگستري در امور وسائط نقليه موتوري كه توسط ستادهاي معاينه               رانند

فني خودرو حسب مورد با هماهنگي راهنمايي و رانندگي نيروي انتظـامي صـورت مـي پـذيرد قـرار                
  .گيرد

ه و   آيين نامه اجرايي نحوه انجـام معاينـ        5دوره هاي معاينه فني انواع خودروها طبق ماده          -7ماده  
  .صدور برگ معاينه فني خودرو خواهد بود

  
  



    

 براي كنترل كيفيت فعاليت مراكز معاينه فني مجاز كارگروهي متشكل از نمايندگان ستاد              -8ماده  
مـعاينه فنـي خودرو حسب مورد از شهرداريها يا سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، ســازمان            

   تشكيل مي گردد و در صورت مشاهده تخلف، مراتب حفاظت مـحيط زيست و راهنمايي و رانندگي
 روز و در    15 تـذكر يـا توبيـخ كتبـي با اصـالح مورد و براي بار دوم نـسبت بـه توقـف فعاليـت تـا                      

سـتاد مركـزي   (صورت تكرار نسبت به ابطال مجوز و وصول مبلغ سپرده تعهد به نفع شـهرداري هـا            
 نقل جاده اي حسب مورد و طبق مفاد قرارداد فيمـابين            و يا سازمان راهداري و حمل و      ) معاينه فني 

  .اقدام خواهد شد
  :موارد تخلف عبارتست از  -9ماده 

 دادن برچسب معاينه فني براي خودروهـايي كـه فاقـد اصـالت يـا سـالمت فنـي اعـم از           -الف
  .آاليندگي  يا ايمني باشند

   عدم رعايت ضوابط معاينه مندرج در اين دستورالعمل-ب
  ست دادن شرايط مندرج در اين دستورالعمل در مورد تجهيزات و تاسيسات از د-ج
   عدم رعايت نرخهاي مصوب-د
   صدور برگ معاينه فني بدون انجام معاينه فني-اه
  .، اجزاء الينفك اين دستورالعمل مي باشند5 و 4 پيوستهاي موضوع مواد -10ماده 
  11 و   10وهـاي گازسـوز، بـر اسـاس مـواد           معاينه فني قطعات و تجهيزات گازسوز خودر       -11ماده  

 كل كـشور، بـا همكـاري وزارت         1383قانون بودجه سال    ) 12(تبصره  ” ث  ” آيين نامه اجرايي بند     
  . نفت و مطابق استاندارد اجباري كه به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد، انجام خواهد گرفت

 3 پيوست، توسط كارگروه مندرج در مـاده      3 تبصره و    2 ماده و    12 اين دستور العمل در      -12ماده  
آيين نامه اجرايي نحوه معاينه و صدور برگ معاينه فني خودروها تهيـه و بـه تـصويب وزيـر كـشور              

  .رسيد
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  پيوست ها
  
  
  

 دستورالعمل اجرايي شرايط ايجاد مراكـز معاينـه         -1پيوست شماره   
  وسايل نقليه موتوري

 معاينـه فنـي     1 مشخصات مراكز مكـانيزه نـوع        -2پيوست شماره   
  خودروها

 معاينـه فنـي     2 مراكز مكـانيزه نـوع        مشخصات -3پيوست شماره   
  خودروها
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   معاينه فني خودروها1مشخصات مراكز مكانيزه نوع 



  

     

    

  

  

  
  

  مطالعات جامع احداث مراكز مكانيزه معاينه فني
  و 

  و آالينده هاي خروجيمراكز سنجش صدا 
  از اگزوز وسايل نقليه

  

  

  )معرفي مراكز: بخشهاي اول و دوم(
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

     

    

  

  
  

  
  بخش اول

  
  مراكز مكانيزه معاينه فني وسايل نقليه

  

  

  

   ضرورت انجام معاينه فني-1فصل 

  ي معرفي سيستم مكانيزه معاينه فن-2فصل 

  ز مكانيزه معاينه فني تعيين ظرفيت كاري و نوع خطوط مورد نياز در مراك-3فصل 

   چيدمان تجهيزات و نقشه هاي اجرايي مقدماتي-4فصل 

   در مراكز مكانيزه معاينه فنيتعداد نفرات -5فصل 
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   ضرورت انجام معاينه فني-1فصل 
   مقدمه-1-1

در طول تـاريخ حيـات، انـسان        . بيش از يكصد سال از ظهور پديده اي به نام اتومبيل مي گذرد            
جايي سريع احتياج داشته است و با ظهـور اتومبيـل ايـن             ه  ب همواره به وسيله اي قابل اعتماد براي جا       

ي اتومبيل ها بر روي خيابانهاي شهرها بـه حركـت           از نخستين روزهايي كه چرخها    . آرزو تحقق يافت  
يـك  . در آمدند، معايب و محاسن آنان نيز در زير نگاه تيزبين متخصصان مختلف به نقـد كـشيده شـد         

مجموعـه اتومبيـل    اتومبيل به تنهايي وسيله اي سريع، راحت، مفرح و تا حدود زيادي ايمن است، ليكن هنگامي كه                  
ل مورد ارزيابي قرار دهيم، آنگاه معايب و نكات گوناگون منفي در اين             ها را در يك سيستم حمل و نق       

خطاهاي رانندگي، تصادفات، ضعف برنامه ريزي هـاي ترافيكـي، مـشكالت            : زمينه پديدار مي گردند   
ساختاري خيابانها و جاده ها كه براي حل هر يك از اين مشكالت نيز به دانـش خـاص و تحقيقـات                      

  .گسترده اي نيازمنديم
  

   ايمني و معاينه فني -2-1
يكي از عمده ترين مشكالتي كه با ظهور اتومبيل پديدار گرديد مسئله ايمني است كه در هنگام                 

از آنجا كه پيشرفت در صـنعت خودروسـازي        . حركت و يا بروز تصادفات اهميت فوق العاده اي دارد         
ه در زمينـه افـزايش ايمنـي        مستلزم پيشرفت در تمامي زمينه هاي مرتبط بـا آن بـوده اسـت، در نتيجـ                

از نگاهي ديگـر ايمنـي يـك ضـرورت          . خودروهاي توليدي نيز به تدريج گامهاي اساسي برداشته شد        
  .است كه تا آخرين روز فعاليت و حيات يك خودرو بايد وجود داشته باشد

در اين ميان بروز تصادفات مختلف كه منجر به ضايعات گسترده جاني و مالي گرديـده اسـت،                  
لين ترافيكي كشورهاي مختلف را به طراحي روشهايي براي بررسي ميـزان ايمنـي خودروهـا بـه         مسئو

. صورت دوره اي و در هنگام فعاليت آنها در مجموعه خودروها و سيستم ترافيكي وادار نموده اسـت                 
بدين ترتيب با پيشرفت در صنعت خودروسازي، معاينه فني نيـز بـه عنـوان مجموعـه اي از قـوانين،                     

نها و روشهاي اجرايي با استفاده از تجهيزات خاص براي هر آزمون معرفي و گسترش يافته است                 آزمو
و هم اكنون نيز بيش از نيم قرن از زمان ارائه طرح، شروع و اجراء معاينه فني در كـشورهاي پيـشرفته                    
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افـزايش  در طي اين مدت معاينه فني وسايل نقليه به عنوان موثرترين اهـرم جهـت                . دنيا گذشته است  
ايمني تردد خودروها جايگاه خاص خود را در قوانين ترافيكي كشورهاي مختلف دنيا حفظ و ارتقـاء                 

اهداف اوليه مورد نظر در هنگام انجام معاينات فني كه همانا افزايش ايمني بوده اسـت                . بخشيده است 
ن معاينـه فنـي     هم اكنون گسترده تر شده و مسئوليت دست يابي به اهداف زير نيـز بـر دوش مـسئوال                  

  :گذارده شده است
كاهش آلودگي هوا، بررسي كاربرد مواد قابـل تجزيـه اي كـه             :  اهداف زيست محيطي شامل    -1

آلودگي كمتري را در هنگام از رده خارج شدن يك خودرو براي محيط زيست به دنبال داشته باشند و                  
  ند؛بررسي استفاده از سوختهايي كه آالينده هاي كمتري را ايجاد نماي

 افزايش بازده قـدرت      بررسي شرايط تعديل مصرف سوخت،    :  اهداف مرتبط با انرژي شامل     -2
موتور خودروها و شناسايي انرژي هاي جايگزين بجاي انرژي هاي فسيلي كه بازده بيشتري را توليـد                 

  نمايند؛
ارتقــاء كيفيــت محــصوالت توليــدي شــركتهاي :  اهــداف مــرتبط بــا بهبــود كيفيــت شــامل-3
از، كنترل نحوه ارائه خدمات پس از فروش و انجام تعميرات و نظارت بـر اجـراي تعهـدات                   خودروس

  شركتهاي خودروساز؛
. كنترل كيفيت قسمتهاي مرتبط بـا ايمنـي يـك خـودرو           :  اهداف مرتبط با بهبود ايمني شامل      -4

ر هنگام  بررسي كيفيت قطعات يدكي، پيشنهاد طراحي تجهيزات مورد نياز براي حفظ جان سرنشينان د             
بروز تصادفات، پيش بيني ميزان خسارت  وارده جاني و مـالي در هنگـام بـروز تـصادفات و بررسـي                      
ميزان پايداري خودرو در شرايط نامتعارف رانندگي و يـا هنگـام اسـتفاده از تجهيزاتـي نظيـر باربنـد،                     

  ...كاروان، يدك كش قايق و 
 امكانات گردآوري شده در مراكـز مكـانيزه         با استفاده از  :  بهره گيري هاي جانبي از امكانات      -5

معاينه فني مي توان بهترين شرايط را براي اجراي طرح هايي نظير از رده خـارج نمـودن خودروهـاي                    
  . به مورد اجرا گذارد...فرسوده، احراز اصالت خودروها و 
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 اهميت تنظـيم موتـور، سرويـسهاي دوره اي و معاينـه فنـي خودروهـا در                  -3-1
  ي هواكاهش آلودگ

يكي از آزمونهايي كه در هنگام معاينه فني خودروها انجـام مـي شـود آزمـون سـنجش ميـزان                     
گازهاي خروجي از اگزوز آنهاست كه در صورت تنظيم نبودن موتور و يا انجـام نـدادن سرويـسهاي                   
دوره اي، ميزان گازهاي آالينده خروجي از اگزوز خودروها بيش از حد مجاز بوده و موجب آلـودگي                  

     بـراي آگـاهي از ميـزان تـأثير تنظـيم موتـور و سرويـسهاي                . ديد هوا و محيط زيست خواهند شـد       ش
بر كـاهش آلـودگي خروجـي از اگـزوز خودروهـا،         ) نظير تعويض فيلتر هوا، شمع و پالتين      (دوره اي   

شهرداري تهران با همكاري پژوهشگاه صـنعت نفـت وابـسته بـه وزارت نفـت مطالعـه اي بـه انجـام                 
در اين پژوهش و براساس روشهاي آماري به نماينـدگي خودروهـاي تهـران و نـسبت                 . ه است رسانيد

مناسب از نظر نوع، سن، شرايط موتور خودرو و غيـره، خودروهـايي انتخـاب و براسـاس اسـتاندارد                    
ECE15-04                  مورد آزمايش دقيق قرار گرفته و ميزان گازهاي خروجي از اگزوز قبل و بعد از تنظـيم

نتيجه اين آزمايش نشان مي دهد با تنظيم موتـور و انجـام سرويـسهاي               .  ثبت و مقايسه شد    موتور آنها 
 درصد از آلودگي خروجي     50مي توان با شرايط موجود حدود       ) كه اقداماتي ساده مي باشند    (دوره اي   

 درصد در ميزان مـصرف سـوخت صـرفه    15 تا 10از اگزوز خودروها را كاهش داد و در كنار آن بين  
  . نمودجويي 

  
   معاينه فني و ايمني سرنشينان در سفرهاي درون و برون شهري-4-1

بررسي حوادث و سوانح رانندگي كه در سطح شهرها و جاده هاي كشور روي داده است نشان                 
نقايـصي  . مهم در بروز اينگونه حوادث مـي باشـد  عوامل مي دهد كه نقايص فني وسايل نقليه يكي از   

نايي، خرابي سيستمهاي ترمز، فرمان و جلوبندي، صاف بودن الستيك ها،           نظير خرابي سيستمهاي روش   
خرابي كمك فنرها و نقص در چراغهاي راهنما و خطـر عقـب كـه همگـي جـزء سيـستمهاي ايمنـي                      
خودرو محسوب مي گردند و بيشترين توجه را بايد به سالمتي آنها معطوف داشت، متأسفانه به عنوان                 

در حالي كـه هزينـه هـاي        . فات مرگبار در سطح كشور شناخته شده اند       يكي از داليل مهم بروز تصاد     
تعميراتي براي موارد ياد شده در مقابل زيانهاي مالي و جاني پديد آمـده در هنگـام تـصادفات بـسيار                     
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اندك است، اما با اين وجود تعدادي از هموطنان ما روزانه در تصادفات رانندگي دچـار نقـص عـضو                    
د و ضروري است ضمن اشـاعه فرهنـگ صـحيح عبـور و مـرور و تأكيـد بـر                 دائم و يا فوت مي شون     

  . روشهاي اصولي تعمير و نگهداري خودرو، نسبت به اجباري نمودن معاينه فني خودروها اقدام شود
بهبود شرايط ترافيكي در عبور و مرور خودروهـا، توجـه كـافي بـه وضـعيت فنـي و سـالمتي                      

ش فني تعميركاران خودروها و آشنايي شـهروندان بـا مقـررات            سيستمهاي ايمني خودروها، ارتقاء دان    
راهنمايي و رانندگي پارامترهاي اصلي براي بهبود ايمني سرنشينان خودروها و ساير شهروندان اسـت               
كه اين امر مهم در صورت توجه به معاينه فني خودروها و ارتقاء فرهنگ ترافيكـي در سـطح جامعـه                     

  . امكان پذير خواهد بود
  

 درصد تغييرات نسبت به سال قبل )نفر(تعداد 
 سال

  جرح  فوت  جرح  فوت

1373 10545 44216 -- -- 

1374  11591  52696  10+  19+  
1375  12583  62466  5/8+  5/18+  
1376  13690  68738  9+  10+  
1377  14984  79208  5/9+  15+  

  )1373-1377(نندگي در كل كشور تعداد و روند تغييرات تلفات و جراحات ناشي از تصادفات را) 1-1(جدول 
  

 درصد تغييرات 1377سه ماهه اول  1378سه ماهه اول 
 متوفيات

3645 3416 7/6+ 

 +4/16 18333 21340 مصدومين

  1377 در مقايسه با دوره مشابه سال 1378مقايسه مجموع سه ماهه اول سال ) 1-2(جدول 
  سازمان پزشكي قانوني كشور: مأخذ
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  در ايران معاينه فني -5-1
، معاينه فنـي بـراي خودروهـاي عمـومي          1353در آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال         

ليكن فقدان تجهيزات مورد نياز و دستورالعمل هاي الزم و پرسنل متخصص،            . پيش بيني گرديده است   
هوا در  از طرف ديگر وضعيت آلودگي      . ميزان ثمربخشي معاينات فني را با مشكل فراواني مواجه نمود         

 درصد آن ناشي از تردد وسـايل نقليـه گونـاگون اسـت،              70بيش از   شهر تهران كه با تأييد كارشناسان       
 مـصمم بـه تأسـيس سـتاد مركـزي معاينـه فنـي               1369مسئولين شهرداري تهران را در نيمه دوم سال         

و از جملـه   (خودروها نموده تا نسبت به سر و سامان دادن به انجام معاينات فني براي كليه خودروهـا     
  .اقدام شود) خودروهاي شخصي كه در آيين نامه راهنمايي و رانندگي ذكري از آنها به ميان نيامده بود

  
   معاينه فني در قانون-6-1

ذكر اين نكته ضروري است كه اقدامات صورت گرفته جهت انجام معاينات فني خودروها بايد               
ميـت معاينـه فنـي خودروهـا و تـأثير آن در كـاهش               با توجه به اه   . داراي مستندات قانوني الزم باشد    

آلودگي هواي تهران، مجلس محترم شوراي اسالمي قـوانين مـورد لـزوم بـراي انجـام معاينـات فنـي                     
 به  تـصويب رسـانيده   3/2/1374خودروها را در قالب قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا در تاريخ         

  :ار مي دارد اين قانون اشع6 و 5است و در اين زمينه مواد 
 هر وسيله نقليه موتوري كه بكار گرفته مي شود بايد داراي گواهينامه مخصوص مبني               -5ماده  "

دارندگان وسايل نقليه موتوري مكلفند همـه       . بر رعايت حد مجاز خروجي آلوده كننده هاي هوا باشد         
سـط شـهرداريها    ساله وسايل نقليه خود را در مراكز مورد تأييد سازمان حفاظت محيط زيـست كـه تو                

ايجاد مي گردد تحت آزمايش و معاينه قرار داده و گواهينامه مبني بـر رعايـت حـد مجـاز آلـودگي را       
در غير اين صورت از تردد وسايل نقليه فاقد گواهينامه مذكور به ترتيبي كـه در آيـين                  . دريافت نمايند 

  ".نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود جلوگيري خواهد شد
 شهرداري ها، نيروي انتظامي جمهوري اسـالمي ايـران، وزارتخانـه هـا و سـازمانهاي                 -6ماده  "

ذيربط موظفند نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سيستم حمل و نقل شهري را به صورتي طراحـي و                   
  ".سامان دهند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد
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 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و براساس ماده            18 ماده   5 در راستاي بند     همچنين
آيين نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو مصوب هيئـت محتـرم وزيـران                   

 رانندگي با وسيله نقليه اي كـه فاقـد بـرگ معاينـه فنـي معتبـر باشـند ممنـوع اسـت و                    7/8/82مورخ  
له نقليه خويش را جهت انجام معاينه فني در مراكز فني مجاز تعيين             دارندگان وسايل نقليه مكلفند وسي    

  . شده حاضر و پس از احراز شرايط الزم برگ يا برچسب معاينه دريافت نمايند
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   معرفي سيستم مكانيزه معاينه فني-2فصل 
  
   انجام معاينات فني در مراكز مكانيزه-1-2

 عنوان ابزاري جهـت كنتـرل ايمنـي خودروهـا           در كشورهاي پيشرفته هنگامي كه معاينه فني به       
مطرح و مورد پذيرش قرار گرفت، متخصصين مربوطه فقط براي تعداد انـدكي از سيـستمهاي ايمنـي                  
خودرو نظير ترمزها، وضعيت الستيك ها، چراغ هاي جلو و وضعيت بدنه آزمونهايي را معرفي نمـوده   

اف معاينـه فنـي، مـوارد ديگـري نيـز بـه       ليكن پس از گذشت زمان و درك لزوم گسترش اهـد       . بودند
ه ايـن آزمونهـا مـي بايـست بـا اسـتفاده از              كاز آنجا   . دستورالعمل هاي انجام معاينات فني افزوده شد      

تجهيزات دقيق و خاص صورت گيرد، لذا جهت نظارت بهتر و دقيق تر بر امر معاينه فني و جلوگيري                  
در ايـن مراكـز ضـمن آنكـه         . يس گرديـده اسـت    از بروز خطاها، مراكز اختصاصي براي اين كار تأسـ         

هيچگونه كار تعميراتي بر روي خودروها صورت نمي گيـرد، بـا اسـتفاده از تجهيـزات مـورد نيـاز و                      
پرسنل مجرب و حفظ و ذخيره سازي اطالعات معاينات فني، روز به روز روند اجراي كار بهينه شده                  

  ز خطاهـاي انـساني نيـز جلـوگيري بعمـل      و همچنين ضمن پرهيز از روشهاي تشخيص فردي، از برو      
  . مي آيد

در حال حاضر با دسته بندي وسايل نقليه و تعريف روندهاي اختصاصي براي معاينات فني هر                
  :دسته از وسايل نقليه، نسبت به انجام معاينات فني به شكل زير اقدام مي گردد

   تطبيق مدارك مالكيت و احراز اصالت خودرو-1
   تعريف شده در دو قالب آزمون هاي مكانيزه و بررسي عيوب ظاهري انجام آزمونهاي-2
 نواقص فنـي اعـالم      فهرست در صورت مردود شدن در يك يا چند آزمون، نتايج آزمونها و              -3

شده و پس از تعيين مدت زماني مشخص جهت تعمير و برطـرف نمـودن نـواقص، وسـيله       
  .ه مركز مراجعه مي نمايدنقليه جهت تكرار آزمونهايي كه در آنها مردود شده ب

 صدور نتايج آزمونها و كارت و برچسب معاينه فني و تعيـين مـدت اعتبـار آن در صـورت                     -4
  قبولي در آزمونها

   حفظ، پردازش و نگهداري نتايج معاينات فني-5
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   طراحي مراكز مكانيزه معاينه فني-2-2
ترهـاي مختلفـي بـستگي دارد و    طراحي يك مركز مكانيزه براي معاينه فني وسايل نقليه به پارام      

تعداد آزمونهاي مـورد نيـاز      . در اولين مرحله بايد آزمونهاي مورد نياز براي معاينه فني را تعريف نمود            
براي معاينه فني يك دسته خاص از وسايل نقليه و تعريف مشخصه هاي هر آزمون بـستگي بـه نـوع                     

 سياست گذاري ها و شناخت عوامـل ملـي          كاربرد وسيله نقليه، مقررات و قوانين جاري در هر كشور،         
و منطقه اي در توليد و ورود وسايل نقليه داشته و عالوه بر آن توجه به رعايت استانداردهاي جهـاني                    

 نظير ظرفيت، نوع كاربرد و شرايط ويژه كـاري،          عوامليبا توجه به    . در اين زمينه اهميت ويژه اي دارد      
  :مده زير تقسيم نمودوسايل نقليه را مي توان به چهار دسته ع

 خودروهاي سبك شامل اتومبيلهاي سواري، وانت بارها، تاكسي ها، اتومبيل هاي كرايه بـين             -1
نظير اتومبيل هاي معلـوالن، آمبـوالنس هـا، خودروهـاي           (شهري و خودروهاي ويژه افراد و سازمانها        

  . برقي، گازوئيل و ياLPG ،GNG با مصرف سوخت بنزين،...) اسكورت و تشريفات و 
 خودروهاي سنگين و نيمه سنگين شامل خودروهاي مسافربر نظير ميني بوس و اتوبـوس و                -2

و مجـوز تـردد در      ... خودروهاي باركش نظير كاميون، كاميونـت، تريلـر، كـشنده، تـانكر، جرثقيـل و                
  . GNG و LPG خيابانها و جاده ها را دارند با مصرف سوخت گازوئيل، بنزين،

بـا كليـه    ) داراي سايدكار و يـا بـاركش هـاي كوچـك          (ي دو يا سه چرخ       موتورسيكلت ها  -3
  مصارف خاص و عام و داراي موتورهاي دو يا چهار زمانه بنزيني

 ماشين آالت ويژه شامل ماشين آالت راهسازي، ماشين آالت معادن، يدك كش هـاي ويـژه                 -4
  . دهاي قبلي نمي باشندكارخانجات و نظاير آنها كه كالً جزء وسايل نقليه تعريف شده در بن

در مورد دسته چهارم از وسايل نقليه بايد عنوان داشت كه به لحاظ تنوع خودروهاي موجود در                 
. اين دسته، مي توان دستورالعمل هاي خاص و روشهاي اجراي معاينه فني بـراي آنهـا تعريـف نمـود                   

ج از شـهرها و جـاده هـاي         ليكن بدليل پراكندگي محلهاي كاربرد اينگونه وسايل كه معمـوالً در خـار            
اصلي است مالحظات اقتصادي جهت طراحي و ساخت مراكز مكانيزه اختصاصي براي آنها بايد مورد               

  .توجه قرار گيرد
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   معرفي آزمونها و تجهيزات مورد لزوم در مراكز مكانيزه معاينه فني-3-2
ك ايستگاه را تعريـف     در يك خط مكانيزه معاينه فني براي يك يا تعدادي از آزمونها مي توان ي              

مركـز  ) server(نتايج حاصله از اين آزمونها توسط كامپيوتر هـر ايـستگاه بـه كـامپيوتر اصـلي                  . نمود
معاينه ارسال شده و پس از پردازش اطالعات حاصله، در هنگام صدور و چاپ برگ معاينه فني و يـا                    

ز معاينه يك وسيله نقليـه بـراي       اطالعات حاصله ا  . نواقص مورد استفاده قرار مي گيرند     فهرست  اعالم  
استفاده هاي بعدي در سيستم كامپيوتري ذخيره شده و در  مراجعات بعدي وسيله نقليه مـي تـوان بـه         

  .اين اطالعات رجوع نمود
بدليل تنوع وسايل نقليه مناسب تر است براي هر دسته از وسايل نقليه مراكز اختصاصي معاينـه               

هيزات مورد نياز براي هر دسته از وسايل نقليه را مي توان به شـكل  آزمونها و تج  . فني را طراحي نمود   
  :زير معرفي  نمود

  
  : آزمونهاي تعريف شده براي مراكز مكانيزه معاينه فني خودروهاي سبك-الف

  ):Headlight Tester ( آزمون نور چراغ هاي جلو-1
ر پايين، نور بـاال و  در حالت نو(در اين آزمون شدت، جهت و ميزان پيچش نور چراغهاي جلو    

  .مورد بررسي قرار مي گيرد) نور پروژكتورهاي مه شكن
  

  ):Side Slip Tester ( آزمون لغزش جانبي چرخهاي جلو-2
به سـمت چـپ     (در اين آزمون به كمك يك صفحه فلزي كه قابليت حركت در جهات عرضي               

چرخهـاي جلـو بـر      ) رسـابي تاي(دارد و عبور چرخ سمت راننده از روي آن، ميزان انحراف            ) و راست 
  . متر پيمايش خودرو اندازه گيري مي شود1000در هر ) به متر(حسب ميزان انحراف 
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  ):Shock Absorber Tester( آزمون كمك فنرها -3
ميزان قـدرت   ،  16Hz و فركانس  10cmدر اين آزمون به كمك ارتعاشات ايجاد شده با دامنه           

اي جلو و عقب خودرو اندازه گيري شـده و بـا مقـادير              كمك فنرهاي محوره  ) damping (استهالك
  . مجاز استاندارد مقايسه مي شود

  
  ):Speedometer Tester(و كيلومتر شمار) براي تاكسي ها( آزمون تاكسي متر -4

 و قرارگيري محور محرك خـودرو  )Free Rollers(در اين آزمون با كمك غلطك هاي آزاد 
عت حركت چرخها و يا محاسـبه مـسافت طـي شـده، از صـحت                بر روي غلطكها و اندازه گيري سر      

  .عملكرد كيلومتر شمار خودروها و عدم دستكاري تاكسي متر تاكسي ها اطمينان حاصل مي شود
  

  ):Brake Tester( آزمون ترمز -5
آزمون ترمز يكي از مهمترين آزمونهاي تعريف شده براي يك خط مكانيزه معاينه فني اسـت و                 

قدرت ترمزهاي چرخهاي سمت چپ و راست در محورهاي جلو، عقب و ترمزدستي،             با اندازه گيري    
تجهيـزات مـورد اسـتفاده  در ايـن آزمـون            . مقادير حاصله با مقادير مجاز استاندارد مقايسه مـي شـود          

  : قابليت اندازه گيري وزن خودرو را نيز داشته و مي تواند يكي از دو گونه ذيل باشد
بـا  ( دو زوج اسـتوانه فلـزي   ):Roller Brake Tester( آزمون غلطكـي ترمـز   -1-5

كه هر زوج توسط يك موتور الكتريكي حركـت مـي           ) پوشش جوشكاري شده و يا روكش پالستيكي      
كنند، چرخ هاي سمت راست و چـپ يـك محـور خـودرو را بـه دوران وا داشـته و پـس از شـروع                     

ا و موتـور الكتريكـي توسـط يـك          ترمزگيري توسط راننده نيروي اعمالي ترمزها به مجموعه غلطكهـ         
نتايج حاصله از قدرت ترمزگيري كليـه چرخهـا و مجمـوع            . سيستم الكترونيكي اندازه گيري مي شود     

  . ترمزهاي خودرو پس از پردازش با مقادير مجاز استاندارد مقايسه مي گردد
 در اين روش دو مجموعه ):Platform Brake Tester( آزمون صفحه اي ترمز -2-5
خـودرو پـس از     . طويل فلزي با روكش هاي زبر در امتداد حركت خودرو قرار داده شـده انـد               صفحه  

بـا  . حركت با سرعت مشخص به اين مجموعه وارد شده و بالفاصله عمل ترمزگيري شروع مي شـود                
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 هايي كه در زير صفحات فلـزي در جهـات طـولي و عرضـي     )Strain Gauge(كمك استرين گيج 
نيروي وارده از طرف ترمزها به صفحات فلزي اندازه گيري شده و با توجه بـه          قرار گرفته است ميزان     

وزن خودرو و زمان توقف كامل خودرو، پردازش اطالعات صورت گرفته و با مقادير مجاز استاندارد                
  . مقايسه مي گردد

  
  ): Steering Play Detector( آزمون لقي جلوبندي و فرمان -6

ي چرخهاي جلو بر روي صـفحات فلـزي، توسـط يـك سيـستم               در اين آزمون پس از قرارگير     
هيدروليك حركتهاي عرضي رفت و برگشتي به صفحات فلزي داده شده كه اين عمل باعـث گـردش                  
چرخهاي جلو به سمت چپ و راست شده و بدين ترتيب با مشاهده اجزاء سيستم جلوبنـدي توسـط                   

ها، پوسيدگي هاي اهرمها و روغـن زدگـي     تكنسين مربوطه در زير خودرو، خرابي هاي احتمالي، لقي          
تجهيزات مزبور قابل نصب بر روي جـك هـاي قيچـي يـا              . هاي سيستم جلوبندي مشخص مي گردد     

  .ستوني و يا زمين بوده كه در صورت اخير استفاده از چاله سرويس ضروري خواهد بود
  

  ):Electronic Turning Plates( آزمون صفحات چرخان -7
ز قرارگيري چرخهاي جلو بـر روي صـفحات قابـل چرخـشي افقـي و بـه            در اين آزمون پس ا    

سمت راست و چپ چرخاندن فرمان خودرو توسط راننده، ميزان گردش چرخهـاي جلـو بـه سـمت                   
راست و چپ اندازه گيري شده و با يكديگر مقايسه مي شود و در صورت وجـود اخـتالف بـيش از                      

  . يستم فرمان ضروري مي گرددحد مجاز در اين دو مقدار، انجام تعميرات در س
  

  : اندازه گيري گازهاي خروجي از اگزوز-8
در اين آزمون گازهاي خروجي از اگزوز خودروهاي بنزيني شامل هيـدروكربن هـاي نـسوخته                

)HC (ــسيدكربن ــسيدكربن)CO(منواك ــسيژن) CO2(، دي اك ــيله دســتگاه ســنجش  )O2(و اك  بوس
بـه عنـوان آالينـده هـوا         CO و HC كه در اين ميان      گازهاي خروجي از اگزوز اندازه گيري مي شود       

. در مورد خودروهاي ديزلي نيز ميزان كدري دود خروجي اندازه گيـري مـي شـود              . شناخته مي گردند  
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محدوده هايي كه براي اين گازها توسط كارخانجات سازنده در دور آرام موتور تعيين گرديده اسـت،                 
 موتور و   بازدهق موتور را براي دست يابي به بيشترين         انجام تنظيمات سيستمهاي سوخت رساني و بر      

كمترين ميزان آلودگي را فراهم مي سازد و الزم است ميزان گازهاي خروجي از اگـزوز خودروهـا بـا                    
در صورتي كه اندازه گيري هاي بعمل آمده        . ارقام پيشنهادي كارخانجات سازنده خودرو مقايسه گردد      

    ر باشد انجام تنظيمات يـا تعميـرات بـر روي موتـور خـودرو ضـروري                 از مقادير مجاز استاندارد باالت    
  .مي گردد
  

  ):Visual Check( آزمون ظاهري اطراف بدنه -9
در اين آزمون وضعيت ظاهري بدنه، رنگ آميزي، شيشه ها، آينه ها، كمربند ايمنـي، چراغهـاي                 

سـي شـده و از سـالمت آنهـا          خطر عقب و راهنماها، آج الستيك ها، سپرها، بوق و سـاير مـوارد برر              
  . اطمينان حاصل مي شود

  
  ):Noise Level Meter( آزمون صدا -10

در اين آزمون ميزان سر و صداي ايجاد شده توسط موتـور در اطـراف بدنـه و اگـزوز خـودرو                    
  . اندازه گيري شده و با مقادير مجاز مقايسه مي گردد

  . ز نيازهاي موردي در مراكز مكانيزه كاربري دارند با توجه به پاره اي ا7 و 4آزمون هاي رديف : تذكر
  

  آزمونهاي تعريف شده براي مراكز مكانيزه معاينه فني خودروهاي سنگين و نيمه سنگين) ب
  آزمون نور چراغهاي جلو -1
 آزمون لغزش جانبي چرخهاي جلو -2

 )با امكان بارگذاري بر روي محورها(آزمون غلطكي ترمزها  -3

 وبندي و فرمانآزمون لقي جل -4

 )ميزان كدري دوده(سنجش گازهاي خروجي از اگزوز  -5

 آزمون ظاهري اطراف بدنه -6
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براي اتوبوسها و ميني بوسـها اهميـت بيـشتري دارد و بـراي تمـامي                (آزمون كيلومتر شمار     -7
 )مراكز ضروري نيست

 )Axle Load Scales(توزين خودرو  -8

 آزمون صدا -9

دازه گيري وزن خودرو به عنوان يك آزمون محسوب نمي گردد، ولـي             در اين مراكز هر چند ان     
 )Axle Load Scales(جهت انجام محاسبات مورد نياز، وزن وارده بر هر محور به كمك باسـكول  

  . اندازه گيري مي شود
همچنين مي توان براي خودروهاي سنگين جهت حمل اختصاصي مواد مختلف، تأييديـه هـاي     

مني قسمت حمل بار آنها را از شركتهاي سازنده قـسمت حمـل بـار درخواسـت      مربوط به آزمون و اي    
به عنوان مثال براي تريلرهاي سيلودار جهت حمل گنـدم، ذرت و سـاير حبوبـات، كانتينرهـاي                  . نمود

يخچالدار براي حمل گوشت، مواد پروتئيني و لبنيات، تانكرهاي حمل مواد سوختني مايع نظير بنزين،               
  و مـواد شـيميايي سـمي نظيـر آمونيـاك و همچنـين تريلرهـاي كـشنده                 ) حت فشار ت(نفت، گاز مايع    

محموله هاي سنگين مي توان تأييديه هاي ايمني و آزمون قسمتهاي حمل بار را از سازندگان مربوطـه                  
  .درخواست نمود

  
   آزمونهاي تعريف شده براي مراكز مكانيزه معاينه فني موتورسيكلت ها-ج

  )با امكان اندازه گيري وزن وارده بر هر محور(ا آزمون غلطكي ترمزه -1
 سنجش گازهاي خروجي از اگزوز -2

 آزمون ظاهري اطراف بدنه -3

  آزمون صدا -4
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 تعيين ظرفيت كاري و نوع خطـوط مـورد نيـاز در مراكـز مكـانيزه                 -3فصل  
  معاينه فني

  
   ظرفيت خطوط مكانيزه معاينه فني-1-3

نه فني براي هر نـوع وسـيله نقليـه در يـك سـال و در يـك       ظرفيت كاري هر خط مكانيزه معاي   
  :نوبت كاري را مي توان مستقيماً از رابطه زير بدست آورد

T
KHDM 60×××

=  

  :كه در آن
D = تعداد روزهاي كاري در يك سال  
H = به ساعت(مدت زمان يك نوبت كاري(  
K =ضريب همزماني انجام معاينات بر روي يك خط  
T =به دقيقه(ان الزم براي انجام معاينه فني يك خودرو مدت زم(  

M =                   تعداد معاينات انجام شده بر روي يك خط در يك سال در يك نوبت كـاري مـي باشـند .
بــراي هــر يــك از خطــوط مكـانيزه معاينــه فنــي خودروهــاي ســبك، ســنگين و   M بنـابراين مقــدار 

  :موتورسيكلت به ترتيب زير محاسبه مي گردد
  

  D H K T M نوع خط

  خط مكانيزه معاينه فني خودروهاي سبك
  خط مكانيزه معاينه فني خودروهاي سبك
  خط مكانيزه معاينه فني خودروهاي سبك
  خط مكانيزه معاينه فني خودروهاي سنگين

 خط مكانيزه معاينه فني موتور سيكلت

290  
290  
290  
290  
290 

8  
8  
8  
8  
8 

1  
2  
3  
1  
1 

20  
20  
20  
30  
8 

960،6  
920،13  
880،20  
640،4  
400،17 

  ظرفيت كاري هر خط مكانيزه معاينه فني در يك سال و در يك نوبت كاري) 3-1(جدول 
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براي خطوط معاينه فني خودروهاي سبك اين توضيح ضروري اسـت كـه              Kدر مورد ضريب    
مي توان در يك خط مكانيزه براي انجام معاينات فني، خط را به چند ايستگاه تقسيم نمود كـه در هـر                 

با در اختيار داشتن تجهيـزات      . اه تعدادي از آزمونهاي مورد نظر بر روي خودرو انجام مي گردد           ايستگ
الزم جهت انتقال اطالعات آزمونهاي انجام شده در يك ايستگاه بـه ايـستگاه بعـدي مـي تـوان بطـور              
 همزمان دو يا سه خودرو را نيز بر روي يك خط مكانيزه آزمون نمود و بدين ترتيـب ظرفيـت كـاري                     

  .اين كار موجب بازده اقتصادي بيشتري در يك خط مي گردد. خطوط معاينه فني را افزايش داد
  

   تعداد خطوط مكانيزه معاينه فني مورد نياز براي يك شهر يا منطقه-2-3
با توجه به ظرفيت كاري خطوط مكانيزه معاينه فني براي هر نوع وسـيله نقليـه كـه در قـسمت        

  :خطوط مورد نياز براي هر منطقه از رابطه زير محاسبه مي گردد تعداد ،قبل محاسبه گرديد
 
  :كه در آن
N =تعداد موجود در هر دسته از انواع وسايل نقليه در يك منطقه  

Y = به سال( مدت اعتبار برگه هاي معاينه فني(  
S =تعداد نوبت كاري در يك روز  
I =ه از وسايل نقليه در يك منطقه تعداد خطوط مكانيزه معاينه فني مورد نياز براي هر دست  

 S و Y براي هر دسته از انواع وسايل نقليـه در شـهر تهـران بـا مقـادير      I به عنوان مثال مقدار    
  :پيشنهادي به شكل زير محاسبه شده است

  
 N Y S I نوع وسايل نقليه

  خودروهاي سبك
  خودروهاي سنگين
 موتور سيكلت ها

000،310،1  
000،80  
000،350 

2  
2  
2 

1  
2  
1 

32  
5  
10 

  مورد نياز براي تهرانتعداد خطوط مكانيزه معاينه فني ) 3-2(جدول 
  
  

SMY
NI
××

=
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   تركيب خطوط در مراكز مكانيزه معاينه فني خودرو-3-3
با توجه به آنكه وسايل نقليه موجود در سطح شهرها داراي تنوع گسترده اي هستند الزم اسـت                  

ظات اقتصادي و لـزوم پراكنـدگي آنهـا، قـدرت           مراكز مكانيزه احداث شده نيز با در نظر گرفتن مالح         
بدين لحاظ مي توان يكي از انواع مراكز ذيـل را           . پذيرش تعداد مناسبي از وسايل نقليه را داشته باشند        
  :بسته به شرايط و خصوصيات هر منطقه پيشنهاد نمود

  مراكز مكانيزه با امكان پذيرش انواع وسايل نقليه) الف 
هيزات الزم براي پذيرش و انجـام معاينـه فنـي انـواع وسـايل نقليـه                 چنانچه مراكز احداثي، تج   

  را دارا باشند، در اين صورت با توجه به تعـداد انـواع وسـايل نقليـه                ) سبك، سنگين و موتورسيكلت   (
مي توان نسبت مناسبي از خطوط مكانيزه براي معاينه فني انواع وسايل نقليـه را در يـك مركـز مـورد                      

 چيـدمان تجهيـزات      و ر نتيجه بايد هماهنگي هاي بيشتري از نظر نوبت كاري مركز          د. استفاده قرار داد  
همچنين به دليل عدم امكان ورود خودروهـاي سـنگين بـه            . عمل آورد ه  خطوط وسايل فني مربوطه ب    

  . محدوده هاي مركزي شهرها اين مراكز بايددر حومه هاي شهرها احداث گردند
  صي براي هر دسته از وسايل نقليهمراكز مكانيزه معاينه فني اختصا) ب

با توجه به آنكه در شهرهاي بزرگ خودروهاي سبك سواري و موتورسيكلت ها امكان رفت و                
آمد به خيابانهاي اصلي شهرها را نيـز دارا مـي باشـند، مـي تـوان مراكـز مكـانيزه معاينـه فنـي بـراي                           

 و بـدين ترتيـب از حجـم         خودروهاي سبك و موتورسيكلت ها را از خودروهاي سنگين جدا نمـوده           
در اين صورت مي توان مراكز مكانيزه معاينه فني خودروهاي سنگين           . باالي مراجعات به مراكز كاست    

ديزلي را در حومه و اطراف شهرهاي بزرگ احداث نموده و مراكز مكـانيزه معاينـه فنـي خودروهـاي                    
  .ودسبك و موتورسيكلت ها را در نقاط قابل دسترس درون شهرها احداث نم

در صورتي كه ميزان مراجعات خودروهاي سبك و موتورسيكلت ها نيز با يكـديگر همخـواني                
نداشته باشد و يا نوبت كاري مورد نياز براي هر دسته با يكديگر تفاوت داشته باشد مـي تـوان مراكـز                 
مكانيزه معاينه فني خودروهاي سبك را از موتورسيكلت ها بـا در نظـر گـرفتن مالحظـات اقتـصادي                    

  .مربوطه جدا نمود
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   چيدمان تجهيزات و نقشه هاي اجرايي مقدماتي-4فصل 
  

   اهميت ترتيب آزمونها-1-4
در يك خط مكانيزه معاينه فني، ترتيب آزمونهـا اهميـت ويـژه اي دارد و در خطـوط مكـانيزه                     

 دسـتگاه خـودروي سـواري بـه طـور           3معاينه فني براي خودروهاي سواري چنانچه امكـان پـذيرش           
  .ن بر روي خط وجود داشته باشد، زمانبندي و ترتيب آزمونها اهميت بيشتري پيدا مي كندهمزما

مسايلي نظير انتقال داده ها، انجام مجدد يك يا چند آزمون، زمان مورد نياز براي انجام آزمونهـا                  
اير در يك ايستگاه، محاسبه فاصله و طول مورد نياز مابين تجهيزات و ايستگاهها و در نظر گـرفتن سـ                   

  .طور محسوسي موجب افزايش بازده در يك خط مكانيزه معاينه فني گردده مسايلي فني مي تواند ب
  

   ترتيب آزمونها در يك خط مكانيزه معاينه فني خودروهاي سبك-2-4
براي يافتن چيدمان تجهيزات در يك خط مكانيزه معاينه فنـي خودروهـاي سـبك سـواري بـا                   

نه فني بطور همزمان، سه ايستگاه را كه در هر يك مي توان تعدادي از               امكان انجام يك، دو يا سه معاي      
آزمونها را انجام داد، با در نظر گرفتن تناسب الزم بين زمانهاي صرف شده در هـر ايـستگاه، پيـشنهاد                     

بايد در نظر داشت كه ارتباط مابين زمانهاي صرف شده براي انجام مجموع آزمونها در هـر                 . مي نمايند 
  :ز رابطه زير پيروي مي نمايدايستگاه ا
  

  زمان انجام آزمونها   جمع ≥ جمع زمان انجام آزمونها ≥جمع زمان انجام آزمونها 
   در ايستگاه سوم          در ايستگاه دوم        در ايستگاه اول

  
  .كه مناسب ترين حالت وجود تساوي بين زمانهاي فوق الذكر است
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  ) ثانيه40 دقيقه و 6مجموع زمان انجام آزمونها (ل ترتيب آزمونها در ايستگاه او) الف
   دقيقه3           ورود و ثبت اطالعات اوليه خودرو و تطبيق مدارك -1
   دقيقه30 دقيقه و 1    )با قابليت لنز ديجيتالي( آزمون نور چراغهاي جلو -2
   دقيقه1               آزمون صدا-3
  يه ثان30         اندازه گيري گازهاي خروجي از اگزوز-4

   ثانيه40        مدت زمان الزم براي رفتن به ايستگاه بعدي
  

  ) ثانيه40 دقيقه و 6مجموع زمان انجام آزمونها (ترتيب آزمونها در ايستگاه دوم ) ب
   ثانيه10         آزمون لغزش جانبي چرخهاي جلو-1
   ثانيه40  )استفاده در موارد خاص( آزمون تاكسي متر و كيلومتر شمار -2
   ثانيه10 دقيقه و 1            فنرها آزمون كمك -3
   دقيقه4             آزمون غلطكي ترمزها-4

   ثانيه40        مدت زمان الزم براي رفتن به ايستگاه بعدي
  

  ) ثانيه40 دقيقه و 6مجموع زمان انجام آزمونها (ترتيب آزمونها در ايستگاه سوم ) ج
   ثانيه20دقيقه و 1                    آزمون لقي جلوبندي و فرمان-1
   ثانيه20 دقيقه و 1    )استفاده در موارد خاص( آزمون صفحات چرخان -2
   دقيقه4                 آزمون ظاهري اطراف بدنه-3
   دقيقه20جمع كل                 
  

   ترتيب آزمونها در يك خط مكانيزه معاينه فني خودروهاي سنگين-3-4
گر متفاوت بوده و گـستره      با توجه به آنكه طول و تعداد محورهاي خودروهاي سنگين با يكدي           

وسيعي را شامل مي گردد، لذا همزماني انجام معاينات فني براي دو يا سه خودرو توصيه نمي گردد و                   
  :چيدمان تجهيزات براي انجام معاينه فني يك خودروي سنگين به شكل زير پيشنهاد مي گردد
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   دقيقه4     ورود و ثبت اطالعات اوليه خودرو و تطبيق مدارك-1
   دقيقه1              زين خودرو تو-2
   ثانيه30 دقيقه و 1           آزمون نور چراغهاي جلو-3
   دقيقه1               آزمون صدا-4
   ثانيه30    )ميزان كدري دوده( سنجش گازهاي خروجي از اگزوز -5
   ثانيه30        ي چرخهاي جلوب آزمون لغزش جان-6
   دقيقه1             آزمون كيلومتر شمار-7
   دقيقه12 دقيقه تا 5                       آزمون غلطكي ترمزها-8
  ) محور و با امكان بارگذاري بر روي محورها6براي هر خودرو حداكثر تا (
   ثانيه30 دقيقه و 1                    آزمون لقي جلوبندي و فرمان-9

   دقيقه5                    آزمون ظاهري اطراف بدنه-10
   دقيقه2  الن معاينه     مدت زمان الزم براي انتقال و حركت در طول س

  دقيقه 30 و حداكثر 23جمع كل  حداقل               
  

     همانگونه كـه در فـصل دوم در قـسمت معرفـي آزمونهـا بـراي مراكـز سـنگين ذكـر گرديـد،                        
تأييديه هاي مربوط به آزمون و ايمني قسمت حمل بار خودروهاي سنگين را مي توان پيش از شـروع                  

ام تطبيق مدارك و ثبت اطالعات درخواست نمود و يا آنكه پـس از انجـام                انجام معاينات فني در هنگ    
معاينات فني و دادن فرصت مورد لزوم، راننده نسبت به تهيه تأييديـه اقـدام نمايـد و پـس از رويـت                       

  .تأييديه، مراكز نسبت به صدور نهايي برگه معاينه فني  اقدام نمايند
  

  اينه فني موتورسيكلت ترتيب آزمونها در يك خط مكانيزه مع-4-4
با توجه به كم بودن تعداد آزمونهاي مورد نياز براي معاينـه فنـي موتورسـيكلت هـا، همزمـاني                    
انجام معاينات فني براي چند موتورسيكلت بر روي يك خط توصيه نمي گردد و چيـدمان تجهيـزات                  

  :براي انجام معاينه فني يك موتورسيكلت به شكل زير پيشنهاد مي گردد
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   دقيقه2     د و ثبت اطالعات اوليه موتورسيكلت و تطبيق مدارك ورو-1
   ثانيه30           سنجش گازهاي خروجي از اگزوز-2
   ثانيه30                 آزمون صدا-3
   دقيقه2               آزمون غلطكي ترمزها-4
   دقيقه3             آزمون ظاهري اطراف بدنه-5
   دقيقه8  جمع                  
  

  خطوط مكانيزه معاينه فني نقشه هاي اجرايي مقدماتي -5-4
براساس ترتيب آزمونها كه در قسمت قبلي ذكر شد مي توان نسبت به تهيه نقشه هاي مقدماتي                 

در اجراي نهايي و ساخت اين مراكز مسايلي نظير انتقال اطالعـات بـه              . براي مراكز مكانيزه اقدام نمود    
 و سـرمايش، محلهـاي ورود و   كامپيوتر مركزي، احداث بخشهاي اداري و فني، سيـستمهاي گرمـايش   

خروج خودروها، نحوه دسترسي وسايل نقليه به مراكز، احداث چاله سرويس مناسـب جهـت  انجـام                  
اهميت ويژه اي دارند كـه در اينجـا از ذكـر جزئيـات بـدليل تنـوع                  ...آزمون لقي جلوبندي و فرمان و       

  . مطالب مربوطه خودداري مي گردد
  
  كانيزه معاينه فنيدر مراكز متعداد نفرات  -5فصل 

  
با توجه به چيدمان تجهيزات و تعداد آزمونهاي مورد نياز در مراكز مكانيزه معاينـه فنـي، ميـزان     
پرسنل مورد نياز در هر خط معاينه فني برآورد شده و بر اين اساس مي توان پرسنل كل مورد نيـاز در                      

خطوط را به شـكل بهينـه در نظـر          در طراحي يك مركز مكانيزه مي بايست تعداد         . مركز را تخمين زد   
نه آنقدر كم كه پاسخگويي به خيل مراجعين امكانپذير نباشد و نه آنقدر زياد كـه در برخـي از                    : گرفت

  .ساعات يا ايام مركز بدون مراجعه كننده باشد
تجربه نشان مي دهد كه در مراكز مكانيزه معاينه فني با تعداد متعارف خطوط مكانيزه، بـه ازاي                  

فر پرسنل فني مورد نياز براي كاربري تجهيزات خطوط معاينه فني، يك نفر پرسنل در قسمت                هر دو ن  
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بر اين اساس مي توان تعداد كل پرسنل يك مركـز را از رابطـه زيـر      . اداري يا خدماتي مورد نياز است     
  :تخمين زد

  5/1× تعداد كل پرسنل فني مورد نياز خطوط  = تعداد كل پرسنل مركز
  









  
  بخش دوم

  
مراكز سنجش صدا و آالينده هاي خروجي از 

  اگزوز وسايل نقليه

  

  

  

  

   معرفي مراكز سنجش صدا و آالينده هاي خروجي از اگزوز وسايل نقليه-6فصل 

   طراحي مراكز سنجش صدا و آالينده هاي خروجي از اگزوز وسايل نقليه-7فصل 
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 از اگزوز وسـايل      معرفي مراكز سنجش صدا و آالينده هاي خروجي        -6فصل  
  نقليه

  
   مقدمه-1-6

از آنجا كه تـأمين بودجـه    . در فصول قبلي روند احداث مراكز مكانيزه معاينه فني تشريح گرديد          
 نفر جمعيت، ممكـن  000،500مورد نياز براي احداث مراكز مكانيزه معاينه فني كليه شهرهاي باالتر از   

 به ضرورت آشنايي مالكان خودروها با روند انجـام          است بطور همزمان امكان پذير نباشد، لذا با توجه        
معاينات فني و ارتقاء آگاهي هاي عمومي در اين خـصوص، مـي تـوان دو مرحلـه از مراحـل انجـام                       

را ) كه قوانين الزم براي انجام آنها توسط مجلس شوراي اسالمي تصويب گرديده است            (معاينات فني   
  .در مراكز خاص تدارك ديد

ل سنجش ميزان صداي توليـدي و انـدازه گيـري آالينـده هـاي خروجـي از                  اين دو آزمون شام   
  .داگزوز وسايل نقليه مي باشد كه داراي اهميت زيادي در هنگام انجام معاينات فني نيز مي باشن

  
   مستندات قانوني-2-6

 مجلـس شـوراي     3/2/1374 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب         6 و   5عالوه بر مواد    
 قانون ياد شده نيـز در خـصوص نحـوه جلـوگيري از     27 بيان گرديده اند، ماده  1 در فصل    اسالمي كه 

 در هيئت وزيران تـصويب و جهـت   1/4/1378آلودگي صوتي بوده كه آئين نامه اجرايي آن در  تاريخ   
در ماده يك اين آئين نامه وسـايل نقليـه موتـوري بـه     . اجراء به دستگاههاي ذيربط ابالغ گرديده است      

  : اين آئين نامه آمده است6ان يكي از كانونهاي آلودگي صوتي شناخته شده و در ماده عنو
نحـوه  (قـانون   ) 5( مراكز معاينـه و آزمـايش وسـايل نقليـه موتـوري موضـوع مـاده                  -6ماده  “ 

موظفند انواع وسايل نقليه موتوري مورد بازديد را از جهـت اسـتانداردها و              ) جلوگيري از آلودگي هوا   
  ”.لودگي صوتي نيز تحت آزمايش و معاينه قرار دهندحد مجاز آ
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 تجهيزات مورد لزوم در مراكز سنجش صدا و آالينده هاي خروجي از اگـزوز             -3-6
  وسايل نقليه

قـسمت  (روند انجام آزمونها در اين مراكز مشابه با روند ارائه شده در مراكز مكانيزه معاينه فني                 
وجه به دسته بندي ارائه شده براي انواع وسايل نقليـه، نـسبت             بوده و بر اين اساس مي توان با ت        ) 1-2

به انتخاب تجهيزات مورد نياز و طراحي مراكز سنجش صدا و آالينده هاي خروجي از اگزوز وسـايل                  
  :در اين مراكز جهت انجام دو آزمون مورد نظر، تجهيزات ذيل مورد نياز است. نقليه اقدام نمود

  )Computers(رهاي ورود و پردازش اطالعات در خطوط كامپيوتر مركزي و كامپيوت -1
 ) Noise Level Meter(تجهيزات مورد نياز براي آزمون صدا  -2

  ) Gas Analyser/Opacimeter 4(تجهيزات اندازه گيري گازهاي خروجي از اگزوز  -3
  

   زمان مورد نياز جهت انجام آزمونها براي هر دسته از وسايل نقليه-4-6
ياز جهت انجام آزمونها براي هر دسته از وسايل نقليه با توجه به زمانهاي داده شده                زمان مورد ن  

  :آورده شده است) 6-1( در جدول 4در فصل 
  

 خودروي سبك نوع فعاليت
خودروي 
 سنگين

 موتورسيكلت

ورود و ثبت اطالعات اوليه و تطبيق 

  مدارك

  آزمون صدا

  اندازه گيري گازهاي خروجي از اگزوز

 ول سالنحركت در ط

   دقيقه3
   دقيقه1

   ثانيه30
  دقيقه1

   دقيقه4
   دقيقه1

   ثانيه30
  دقيقه1

   دقيقه2
   ثانيه30
   ثانيه30
  ثانيه30

  ثانيه30 دقيقه و 3  ثانيه30 دقيقه و 6  ثانيه30 دقيقه و 5  مجموع

  زمان مورد نياز جهت انجام آزمونها براي هر دسته از وسايل نقليه) 6-1(جدول 
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ت كاري هر خط و تعداد خطـوط مـورد نيـاز جهـت انجـام آزمونهـاي                   ظرفي -5-6
  سنجش صدا و آالينده هاي خروجي از اگزوز

، ظرفيـت كـاري     3و روابـط داده شـده در فـصل          ) 6-1(با توجه به زمانهاي محاسبه شده در جـدول          
و تعـداد خطـوط     ) 6-2(خطوط در مراكز سنجش صدا و آالينده هاي خروجي از اگـزوز در جـدول                

بايد توجه داشت كه بـه دليـل كوتـاهي          . داده شده است  ) 6-3(رد نياز براي منطقه تهران در جدول        مو
خطوط در اين مراكز انجام آزمونها براي دو يا سه خودرو به طور همزمان امكانپذير نبوده و در روابط                   

  . خواهد بودK= 1مورد استفاده 
  

  D H K T M نوع خط

  آالينده خودروهاي سبكخط مكانيزه سنجش صدا و گازهاي 

  خط مكانيزه سنجش صدا و گازهاي آالينده خودروهاي سنگين

 خط مكانيزه سنجش صدا و گازهاي آالينده موتورسيكلت

290  
290  
290 

8  
8  
8 

1  
1  
1 

5/5  
5/6  
5/3 

309،25  
415،21  
771،39 

  ه در يك سال و در يك نوبت كاريظرفيت كاري هر خط مكانيزه سنجش صدا و گازهاي آالينده وسايل نقلي) 6-2(     جدول 
  

 N Y S I نوع وسايل نقليه

  خودروهاي سبك
  خودروهاي سنگين
 موتورسيكلت ها

000،310،1  
000،80  
000،350 

2  
2  
2 

1  
1  
1 

26  
2  
5 

  تعداد خطوط مورد نياز براي سنجش صدا و گازهاي آالينده وسايل نقليه در تهران) 6-3(جدول 
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  صـدا و آالينـده هـاي خروجـي از اگـزوز             طراحـي مراكـز سـنجش        -7فصل  
  وسايل نقليه

  
   مقدمه-1-7

ــه خودروهــاي ســبك، خودروهــاي ســنگين و    ــه ب ــه تقــسيم بنــدي وســايل نقلي ــا توجــه ب    ب
، طراحي سه   3 و داليل ارائه شده براي تفكيك مراكز از يكديگر در فصل             2موتورسيكلت ها در فصل     

  :هاد مي گردددسته از مراكز به شرح زير براي تهران پيشن
   خط سنجش5        با   مركز سنجش صدا و آالينده هاي خروجي از اگزوز خودروهاي سبك

   خط سنجش2مركز سنجش صدا و آالينده هاي خروجي از اگزوز خودروهاي سنگين       با 
   خط سنجش5مركز سنجش صدا و آالينده هاي خروجي از اگزوز موتورسيكلت             با 

هران، وجود مراكز فوق حداقل با يك خط سنجش براي شهرهاي بـاالي پانـصدهزار      عالوه بر ت  
  .نفر جمعيت ضروري است

  
   چيدمان تجهيزات و نقشه هاي اجرايي مقدماتي-2-7

حـل  . در اين مراكز چيدمان تجهيزات بسيار ساده تر از مراكز مكانيزه معاينه فنـي خواهـد بـود                 
ه كامپيوتر مركزي، احداث بخشهاي اداري و فنـي، سيـستمهاي           برخي از مسايل نظير انتقال اطالعات ب      

گرمايش و سرمايش، محلهاي ورود و خروج خودروها، نحوه دسترسي وسايل نقليه به مراكز مشابه با                
 ذكر گرديده است، در اين حالـت نيـز اهميـت            4شرايط احداث مراكز مكانيزه معاينه فني كه در فصل          

  .ويژه اي خواهند داشت
 اجرايي مقدماتي براي احداث سه دسته از مراكز مورد نظر در ادامه اين فصل خواهد                نقشه هاي 

  .آمد
  
  

  









  

     

    

  

  

  3پيوست شماره 
  
  
  
  
  
  

   معاينه فني خودروها2مشخصات مراكز مكانيزه نوع 
  

  



  

  

  

  

  

طرح احداث مركز معاينه فني خودروهاي سبك              
  )وانت –سواري (

   دستگاه خودرو در سال 500پذيرش 
  2نوع 
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  مقدمه

با توجه به افزايش روز افزون خودرو در كشور اجراي طرح معاينه فني خودرو با هدف كنتـرل              
ي اخير مورد توجه افكـار عمـومي        آلودگي هاي ناشي از آن و شناخت نقايص فني خودروها در سالها           

 ابـالغ قـانوني رعايـت برخـي        او دستگاههاي ذيربط قرار گرفت و مقامات مسئول را بر آن داشت تا ب             
  .استانداردهاي فني را الزامي كنند

هدف از اجراي اين مصوبه ايمني بيشتر سرنشينان خودرو، كاهش آلودگي هاي زيست محيطي              
  .ر مصرف سوخت مي باشدناشي از خودروها و صرفه جويي د

در اين راستا ضرورت دارد تا نهادهايي مانند شـهرداري يـا سـازمانهايي كـه امكانـات، نيـروي                    
انساني و تجربيات الزم در زمينه معاينه فني خودرو را دارند در اجراي اين طرح مشاركت فعال داشته                  

  .باشند
ي و دريافـت گـواهي سـالمت        بي ترديد مراجعه به مراكز معاينه فني جهت تعيـين نقـايص فنـ             

  :خودرو و نتايجي به شرح ذيل خواهد داشت
  . آشنايي مردم با عوامل آالينده كه از طريق وسايل نقليه موتوري ايجاد مي شود-
  حفظ سالمت سرنشينان خودرو و عابرين-
  افزايش عمر مفيد خودرو و كاهش هزينه هاي تعميراتي-
 لوگيري از تخريب محيط زيست كاهش آلودگي هاي زيست محيطي جهت ج-
  كاهش مصرف سوخت و جلوگيري از زيانهاي اقتصادي ناشي از آن-
  ايمني بيشتر و احساس آرامش هنگام رانندگي-
  بررسي مدارك مالكيت و تعيين وضعيت اصالت خودرو-
  كاهش حوادث رانندگي ناشي از نقص فني خودرو-

ص نقايص فني خودرو و ارائه راهكارهـاي فنـي          وظيفه مراكز مكانيزه معاينه فني خودرو تشخي      
 انـدازه گيـري شـده از خـودرو بـا حـدود مجـاز                عواملبه مالك خودرو جهت رفع نقايص، مطابقت        

استاندارد تدوين شده و در نهايت صدور مجوز براي خودروهائيست كه حائز شـرايط اسـتاندارد الزم                 
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ل و كـاهش آلـودگي محـيط زيـست و كـاهش             اين مراكز مي توانند در زمره سازمانهاي كنتـر        . هستند
حوادث رانندگي ناشي از نقـص فنـي خـودرو و يـا صـادركننده مجـوز طـرح خـارج از رده نمـودن                         

  .خودروها قرار گيرند
  

   پيش فرضها-1
   خط معاينه فني خودروي سبك-1-1

 با توجه به مطالعات صورت پذيرفته جهت ارائه خدمات معاينه فني بـه مالكـان خودروهـاي                  -
 دستگاه خودرو و در نظر گـرفتن زمـان برگـشت سـرمايه              500واري با در نظر گرفتن سقف       س

خط فشرده كه نياز به حداقل امكانـات     نوع  هزينه  شده جهت احداث مراكز مكانيزه معاينه فني          
  . پيشنهاد مي گردد،جانبي دارد

  
   تجهيزات، ماشين آالت و استانداردها-2

ده تجهيزات و ماشين آالت ذيل جهت بكـارگيري در مراكـز      با توجه به بررسي هاي به عمل آم       
  : الزم استمكانيزه معاينه فني خودرو

  
   تجهيزات آزمون گازهاي آالينده-2-1

 قابليت اندازه گيري گازهـاي منوكـسيد كـربن    STVZ 0.47 استاندارد 6اين دستگاه براساس 
)CO(،      دي اكسيد كـربن )CO2 (    و اكـسيژن)O2 (    ئيـدروكربن هـاي     مـي و  جبرحـسب درصـد ح 

  . را دارا مي باشدppmبرحسب ) HC(نسوخته 
  
   دستگاه آزمون صدا-2-2

 جهـت سـنجش ميـزان آلـودگي     EEC 70/157اين دستگاه براساس استاندارد آزمون صداي 
  .رودصوتي خودرو به كار مي 
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   تجهيزات آزمون شدت و ميزان انحراف نور چراغها-2-3
شـدت و ميـزان انحـراف نـور      EEC 79/157ر چـراغ  تجهيزات فوق براساس استاندارد نـو 

  .را مشخص مي كند)  پائين و مه شكن-نور باال(چراغهاي جلو 
  
   تجهيزات آزمون زواياي چرخ هاي جلو-2-4

اين دستگاه با اندازه گيري انحراف نسبي چرخها برحسب متر بر كيلومتر برآينـد وضـعيت سـر       
  .كندبر چرخهاي جلو را اندازه گيري مي و زاويه كم) Toe in-Toe out( سرباري -جمعي

  
   تجهيزات آزمون ترمزها-2-5

قابليـت انـدازه گيـري نيـرو و شـتاب       IS 061/ECE 13/78اين دستگاه براساس استاندارد 
اين دستگاه مقدار   . ترمزگيري را به تفكيك براي هر چرخ براي ترمز پدالي و ترمز دستي دارا مي باشد               

     براي چرخهاي روي يـك محـور محاسـبه كـرده و در خروجـي نمـايش                  عدم توازن نيروي ترمزي را    
  .مي دهد

  
   تجهيزات آزمون كمك فنرهاي جلو و عقب-2-6

ميـزان كـارايي كمـك فنرهـاي      DIN 57879/VDE 0879اين دستگاه براساس اسـتاندارد  
  .خودرو را اندازه گيري مي كند

  
   دستگاه جك قيچي-2-7

از جلوبندي، شاسي و قطعات زيـر خـودرو و سيـستم اگـزوز              جهت باالبردن خودرو و بازديد      
وسيله اين سيستم مي توان هر گونه پوسيدگي در زير خودرو، روغن گيري،             ه  خودرو به كار مي رود ب     

  .روغن ريزي، نشتي آب و خرابي در سيستم اگزوز را شناسايي كرد
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   شبكه انتقال اطالعات-2-8
خيره سازي، بازخواني، طبقه بندي و تجزيه و تحليـل          امكانات نرم افزاري جهت جمع آوري، ذ      

در نهايت صدور كارت معاينه فني براسـاس اطالعـات بـه دسـت آمـده                . نتايج آزمونها به كار مي رود     
  .انجام مي شود

  
  2 ايستگاه بندي مركز معاينه نوع -3

  
   خودرو سبك-3-1

  :ستگاهها به شرح زير است ايستگاه تشكيل شده، كه ترتيب اي4هر خط معاينه فني خودرو از 
  :ايستگاه اول

در . ثبت اطالعات مربوط به خودرو و مالك آن در كامپيوتر و دريافت هزينه معاينه از مـشتريان      
فضاي مـسقف مـورد نيـاز       . اين ايستگاه اصالت خودرو نيز توسط كارشناسان مربوط بررسي مي شود          

  . مترمربع باشد6جهت پخش پذيرش حداقل مي بايست 
  :اه دومايستگ

تعيين ميزان انحراف چرخها، آزمون كمك فنرهاي جلو و عقب، ترمزها و ترمز دستي و انتقـال                 
  .اطالعات به ايستگاه بعد

  :ايستگاه سوم
كنترل مدارك ثبت نام و ايجاد آزمونهاي صدا، نور، گازهاي آالينـده، كنتـرل ظـاهري خـودرو،                  

 در اين ايستگاه با استفاده از جك قيچي وضعيت          .بازديد چراغها، راهنماها، چراغهاي خطر و شيشه ها       
جلوبندي و زير خودرو بررسي مي شود و در نهايت از نتـايج كليـه آزمونهـا يـك برگـه چـاپ و بـه                      

  .مشتري تحويل مي گردد
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  :ايستگاه چهارم
بررسي نتايج آزمونها و در صورت مطابقت با استانداردها، صدور كارت معاينه فنـي و در غيـر                  

فضاي مسقف مورد نياز جهت پخش صدور كـارت         . ت راهنمايي جهت رفع نقايص خودرو     اين صور 
  . مترمربع باشد6مي بايست 

  
  )سبك و موتورسيكلت( مجموعه نرم افزاري مراكز مكانيزه معاينه فني خودرو -4

مجموعه نرم افزاري مراكز مكانيزه معاينه فني خودرو، مجموعه اي متـشكل از سـه نـرم افـزار                   
مجموعـه عبـارت   اجزاي اين .  استProfessional Windows 2000 هم در سيستم عامل متصل به
  :است از
   نرم افزار صدور قبض-4-1
   نرم افزار آزمون خودرو-4-2
   نرم افزار صدور كارت-4-3
  

   نرم افزار صدور قبض-4-1
 رنـگ خـودرو،   و   ثبت كليه اطالعات خودرو شامل شماره پالك، نوع پالك، سيـستم             -4-1-1

شماره شاسي، كيلومتر خودرو، نام مالك، تلفن مالك، آدرس مالك و همچنين اطالعات مربوط              
به مراجعات قبلي خودرو نظيـر تـاريخ و سـاعات مراجعـه، مبـالغ پرداخـت شـده، نـام كـاربر                   

  ...صادركننده قبض و 
د تمـامي اطالعـات وار    ( امكان شناسايي خودرو و نمايش كليه اطالعات ثابت خودرو           -4-1-2

  .كه از ورود مجدد اطالعات خودداري مي كند) شده قبلي به استثناي كيلومتر خودرو
   محاسبه مبلغ قابل پرداخت نسبت به دفعات مراجعه-4-1-3
   ثبت خودكار تاريخ و ساعت انجام آزمون و كاربر واردكننده اطالعات-4-1-4
  . تعريف كاربران به تعداد نامحدود-4-1-5
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رامتري بودن كليه اطالعات خودرو نظير نوع پالك، سري پـالك، رنـگ              نامحدود و پا   -4-1-6
  ...خودرو و 

 امكان تهيه انواع گزارشها به تفكيك تاريخ، كاربر واردكننده اطالعات، مبلغ پرداختـي،              -4-1-7
  .طي دوره زماني به صورت جزئي و خالصه

  
   نرم افزار آزمون خودرو-4-2

ه جداگانه عمليات انجام آزمون، ذخيره، انتقال و در نهايت           اين نرم افزار در دو ايستگا      -4-2-1
  .چاپ نتايج را انجام مي دهد

 امكان چاپ كلي نتايج آزمونها و يا چاپ تـك تـك آزمونهـا بـه شـكل گرافيكـي از                      -4-2-2
  .ويژگيهاي ديگر اين نرم افزار است

  . اين نرم افزار توسط قفل سخت افزاري ارائه و كنترل مي شود-4-2-3
  

   نرم افزار صدور كارت-4-3
 اين نرم افزار امكان صدور كارت براي خودروهاي مورد تاييد را بر روي كارت هـاي           -4-3-1

  . شده فراهم مي كندژپرفرا
 امكان تهيه گزارش هاي متنوع براساس تعداد مراجعات، تعداد قبولي، تعداد مردودي،             -4-3-2
  .از ويژگيهاي ديگر اين نرم افزار است...
 ثبت شماره كارتهاي صادر شده در نرم افزار و تهيه گزارش آماري از كارتهاي صـادر                 -4-3-3

 اطالعات اين بخش مي تواند مرجع بسيار        .شده طي دوره زماني نامحدود و كاربران صادركننده       
  .مناسبي از گردش مالي مركز معاينه فني را به كارفرمايان و يا مجريان طرح ارائه نمايد

  
  ار بانك اطالعات نرم افز-4-4

 تمـامي  Server بـر روي  mdb (Microsoft Data Base( ايـن بخـش بـا سـاختار     -4-4-1
  .مرحله صادرشدن كارت را ثبت مي كنداطالعات يك مراجعه از ابتداي ورودي تا 
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  . كليه اطالعات ذخيره شده قابل تبديل به انواع فرمتهاي بانكهاي  اطالعاتي مي باشد-4-4-2
  
  

  2 تجهيزات جانبي خط معاينه فني خودروي سبك نوع  زيربنا و-5
   متر مطابق 5/4 مترمربع با ارتفاع 5×12 سالن معاينه فني به ابعاد -5-1
  ) مترمربع5 × 5/2( دفتر امور اداري، پشتيباني، تداركات -5-2
  ) مترمربع3 × 5/2( كارگاه براي كارهاي تعميرات، كاليبراسيون -5-3
  60/3 × 5/2ابعاد  اتاق كاركنان به -5-4
   نيمكت هاي تكيه دار كنار سالن-5-5
 2×2(كارشناســان عيــوب ظــاهري و مــدارك )  مترمربــع2×2( كيوســك هــاي نگهبــاني -5-6

  در محوطه ) مترمربع
  )بصورت پيشنهادي( سيستم تخليه دود جهت مكش آالينده داخل سالن -5-7
  

  هر مجموعه شامل
  . يك مسير رفت براي تخليه دود-5-7-1
 مجموعه ارابه و لوله انعطاف پذير بـا قابليـت جمـع نـشدن بـه صـورت خودكـار                     -5-7-2-4
  )توسط قرقره هاي مخصوص(
  . يك مسير بازگشت براي برگرداندن لوله هاي مكنده به ابتداي مسير-5-7-3
   يك فن و الكترو موتور براي تامين جريان مكش كافي و تخليه گازها به بيرون-5-7-4
طالعات الزم براي اتصال قطعات مختلف مجموعه به يكديگر و اتـصال آنهـا               بست و ا   5-7-5

  .به يكديگر
 نازل هاي الستيكي گيره دار براي نصب لوله هاي مكنده به اگـزوز خـودرو، توضـيح                  -5-7-6

  .اينكه در نازل هاي فوق مجرايي براي قرار دادن پروب نمونه گيري تعبيه شده است
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  كانات مراجعين محوطه و مسير گردش ام-5-8
.  در صورتي كه براي ورود خودرو از محوطه به سالن معاينه فني به تغيير فرمان باشـد      -5-8-1

  . متر باشد6حداقل شعاع گردش نزديك ترين ورودي خودرو به سالن نبايد كمتر از 
  .براي مراجعين پيش بيني گردد... سايبان، سرويس بهداشتي، آب خوري و -5-8-2
  

  تاسيساتي/ ق نيازهاي بر-6
   مشخصات برق-6-1

   مشخصات برق ابعاد كابل هاي مورد نياز مطابق جدول زير-6-1-1
  

 مشخصات ابعاد كابل نوع

 1.5MM2×3 220V+PE/10 A Slow×1 تك فاز

 6mm2×5 400V+N+PE/16 A Slow×3 سه فاز

زمـون   آ-1( تك فاز بـراي دو دسـتگاه   V 220 خط معاينه فني داراي يك شاخه برق -6-1-2
 صـدور بـرگ معاينـه فنـي وضـعيت           -2گازهاي آالينده هاي خروجي موتور، چـراغ و صـدا             

)  جـك قيچـي  -2سـه گانـه     آزمـون  -1( براي  دو ايستگاه V 380يك خط سه فاز ) خودرو
  .است

 هر خط معاينه فني بايد داراي يك تابلو برق مستقل و مجهز به ولت متر و آمپر متر و                    -6-1-3
  .مكان اين تابلوهاي برق در خط معاينه فني است. وري باشدفيوزهاي مينيات

 كل سالن مجهز به يك تابلو برق اصلي است كه در تابلوي فوق براي خـط كليـدهاي         -6-1-4
، و 10A، فيـوز  V 220در تابلوهاي برق خطوط، براي شـاخه هـاي   . جداگانه تعبيه شده است

  .  تعبيه شده است25A فيوز V 380براي شاخه 
  . تابلوهاي اصلي شبكه برق سه فاز بايد مجهز به دستگاه كنترل فاز باشد-6-1-5
 سانتي متر يك پريـز بـرق        120 متر در ارتفاع     6 در ديوارهاي طولي سالن به ازاي هر         -6-1-6

  .درپوش دار و مستقل از برق خطوط تعبيه مي شود
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تيجـه مكـان و      در صوت قطع مقرر برق، پيش بينـي يـك عـدد ژنراتـور بـرق و در ن                   -6-1-7
 اسـت كـه     60KVAايـن ژنراتـور بـرق حـدوداً         . تاسيسات مورد نياز آن پيـشنهاد مـي گـردد         

40KVA          تاسيسات و نيازهـاي عمـومي پيـشنهاد         براي تامين نياز تجهيزات معاينه و بقيه براي
  .مي شود

  . در شبكه برق رساني، پيش بيني يك كابل اتصال زمين الزامي است-6-1-8
  

   و فاضالب مشخصات آب-6-2
 متر يك مجراي    6ق و اطالعات، الزم است به ازاي هر         بر در كانال مربوط به كانالهاي       -6-2-1

% 3 متـري، حـدود   6شـيب كانـال در ايـن محـدوده هـاي        .  اينچ تعبيه گردد   2فاضالب به قطر    
  .پيشنهاد مي گردد

  . براي شستشوي كف سالن، مجراي فاضالب مناسب تعبيه گردد-6-2-2
  . اينچ براي مصارف شستشو كف سالن تعبيه شود2/1 كنار سالن شير آب  در-6-2-3
 در كنار سالن يك دستشويي با آب گرم و سرد بـراي شستـشوي دسـت پـيش بينـي                     -6-2-4

  .گردد
  
  
   تجهيزات تهويه، ايمني و پشتيباني-6-3

  . براي تخليه دود اگزوز خودروها از سالن، بايد تمهيدات الزم پيش بيني گردد-6-3-1
گرمايش سالن و اتاق ثبت نام و صدور برگـه          ) رطوبت زدايي ( براي تهويه، سرمايش،     -6-3-2

  .معاينه فني بايد تجهيزات الزم پيش بيني گردد
 كيلويي  10 متر طول سالن بايد يك كپسول آتش نشاني از نوع پودري             10 به ازاي هر     -6-3-3

  .با گاري حمل پيش بيني گردد
  .اري، پشتيباني و تداركات يك جعبه كمكهاي اوليه تعبيه گردد در قسمت دفتر اد-6-3-4
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  )كمپرسور: ( هواي فشرده مورد نياز-6-4
تامين هواي فشرده براي تميزكردن فيلترهاي دستگاه سـنجش گـاز ضـروري اسـت كـه بـدين                   

اين كمپرسـور  محل استقرار .  پيشنهاد مي شودbar 8-6 ليتري با فشار 80منظور يك كمپرسور هواي 
  .مي تواند در كارگاه تعميرات پيش بيني گردد

  
   نحوه استقرار يك خط معاينه-7

چيدمان دستگاههاي آزمون در يك خط معاينه براساس امكانات زيربنايي، ظرفيت خـط، روش              
  .انتقال داده ها و ذخيره آنها به روش هاي متفاوت امكان پذير است

بر ايـن اسـاس     . مي گيرند ر دو ايستگاه قرار     به طور كلي تجهيزات در داخل سالن معاينه فني د         
قابل ذكر است كه عرض خـط معاينـه فنـي           .  خودرو در هر لحظه مي باشد      1خط فوق قادر به آزمون      

  . متر مي باشد4فوق 
  :روش ايستگاه بندي خط معاينه فني خودروهاي سبك در داخل سالن به شرح زير است

فونداسـيون ايـن سـه      . كمك فنر و ترمـز اسـت       شامل آزمون سه گانه زواياي چرخ،        2ايستگاه  
  .دستگاه مشترك و كنترل آن نيز مشترك است

 شامل جك قيچي، آزمون لقي فرمان، آزمون صدا، آزمون گازهـاي اگـزوز و آزمـون                 3ايستگاه  
در اين ايستگاه عيبهاي ظاهري خـودرو از قبيـل شكـستگي شيـشه، پوسـيدگي بدنـه                  . چراغ مي باشد  

ثبت و در نهايت يك برگه شامل كليـه اطالعـات آزمونهـا و عيـوب ظـاهري                  خودرو، روغن ريزي و     
  .خودرو چاپ و تحويل مشتري مي شود

 بررسي نتايج آزمونها با استانداردها، صدور كارت معاينه فني و در غير ايـن صـورت                 4ايستگاه  
  .راهنمايي جهت رفع نقايص خودرو

   قيمت و هزينه ها-8
  :پيش فرض ها

  .عهده كارفرما پيش بيني شده استه امكانات زير در پيشنهاد قيمت بتأمين تجهيزات و 
  تأمين انبار جهت نگهداري تجهيزات حمل شده براي نصب -1
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 حمل و نقل تجهيزات از انبار تا محل نصب و بهره برداري -2
 تأمين جرثقيل و ليفتراك جهت نصب و راه اندازي -3
 ناييانجام كليه فعاليت هاي ساختماني و زيرب -4
 تأمين آب، برق و كابل كشي شبكه كامپيوتري تا محل فونداسيون دستگاهها -5
 تهيه خودرو جهت آزمون و راه اندازي خط معاينه -6
 تأمين مكان جهت اقامت تيم نظارت و بهره برداري -7
 تأمين دفتر كار موقت براي تيم اعزامي -8
 ي كامپيوتر براي انتهاي خطوط معاينه براي خطوط معاينه و ميزهاچاپگرو نمايشگر تهيه  -9
  

   تجهيزات خارجي-8-1
  . هزار يورو برآورد مي شود50يك خط معاينه سواري حدود 

  
  
  
  
  

   لوازم و تجهيزات كامپيوتري جهت ايجاد شبكه و تجهيزات ساخت داخل-8-2
  تعداد                  شرح

- P.C                  2  
   متر40        سوكت هاي الزم و داكت + CAT 5 كابل شبكه -
  1                   كابينت-
  1       گاري نگهدارنده و حمل دستگاه سنجش گازهاي خروجي-
  PROB              1 پايه نگهداري -
  نصب برنامه و راه اندازي شبكه  -
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 )پس از نهايي شدن برآوردها اعالم خواهد شد(
  
   هزينه هاي اجراي طرح-8-3

   تهيه نقشه هاي فونداسيون-
 ه كامپيوتري براي سالن معاينه تهيه نقشه هاي برق، شبك-
  نظارت بر اجراي صحيح فونداسيون كابل كشي و شبكه كامپيوتر-
 )يك مركز( نصب، راه اندازي در محل -
  تهيه دستورالعملهاي راهبري و نگهداري-
  تهيه نرم افزار-
  نظارت بر بهره برداري-
  آموزش سرويس، نگهداري، كاليبراسيون و بهره برداري -
 )نهايي شدن برآوردها اعالم خواهد شدپس از (
  

 تجهيزات تخليه دود شامل يك مسير ريلي بـا يـك لولـه انعطـاف پـذير بـا قابليـت جمـع شـده                           -
  اتوماتيك 

 )پس از نهايي شدن برآوردها اعالم خواهد شد(
  

   ايجاد مراكز سرويس و تعميرگاهي سريع خودرو-9
 مكان و همچنين ارسال نقـشه زمـين جهـت           در صورت مورد تأييد واقع شده طرح و نيز تعيين         

 تجهيـزات   ، جانمـايي  ،ارائه سرويس مطلوب مراجعه كنندگان در خصوص خدمات تعميرگاهي، نـوع          
  .بنابر نوع نياز قابل محاسبه خواهد بود... آموزش و ، تأمين نيروي انساني، سيستم تهويه،مورد نياز
  




