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استانداردهای 85گانه ی خودرو و روش های آزمون

نوشته ی: سعید تاجیک
قائم مقام و معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

tajik@yahoo.com

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در سال 1368 
باهدف بهبود و ایجاد نظام های مدیریت کیفیت در شرکت های 
تولیدی و خدماتی و درنهایت ارتقای کیفیت محصوالت صنعتی 
به عنوان بازوی اجرایی سیاست های کیفیتی وزارت صنایع و 
معادن و با سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران تأسیس شده است. فعالیت های شرکت از بازرسی دیگ های 
بخار و مخازن تحت فشار شروع و با بازرسی و ارزش یابی 
خودرو توسعه یافته است. با ادامه این فرایند بحث مشاوره و 
آموزش نظام های مدیریت کیفیت نیز از سال 1372 به فعالیت های 
این شرکت اضافه شده است. از سال 1376 به بعد با توجه به 
تغییر در راهبرد و به کارگیری فناوری های روز دنیا مأموریت های 

تخصصی ذیل در راستای فعالیت شرکت قرار گرفت:

•  مشارکت فعال در تدوین استانداردهای ملی
•  آموزش نظام های کیفیت و مدل های تعالی سازمانی و 

بازرسی
•  مشاوره و استقرار نظام های کیفیت و طراحی مدل های 

موردنیاز
•  بازرسی فنی و مهندسی در صنایع با ایمنی باال در سطح 

کشور شامل:
بازرسی کاال   -

مهندسی و بازرسی خودرو   -
نظارت بر آالینده های محیط زیست   -

مهندسی بازرسی خدمات   -
تحقیقات مشتری و بازار   -

بازرسی آسانسور، باالبر و جرثقیل   -
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 مقدمه :

 هدف با 8631 سال در ايران استاندارد و كيفيت بازرسي شركت
توليدي و  هايشركت در كيفيت مديريت هاينظام ايجاد و بهبود

 بازوي عنوان به صنعتي محصوالت كيفيت ارتقاي درنهايت و خدماتي
-با سرمايه و معادن و صنايع وزارت كيفيتي هايسياست اجرايي
. است شده تاسيس ايران صنايع نوسازي و گسترش سازمان گذاري
فشار  مخازن  تحت و بخار هايديگ بازرسي از شركت هايفعاليت
 اين ادامه با. است يافته توسعه خودرو يابيارزش و بازرسي با و شروع
 اضافه شركت اين هايفعاليت به 8631 از سال نيز كيفيت هاي مديريتنظام آموزش و مشاوره بحث فرآيند

-ماموريت دنيا روز هايفناوري بكارگيري و در راهبرد تغيير به با توجه بعد به 8633 سال از. است گرديده
 گرفت: قرار شركت فعاليت راستاي در ذيل تخصصي هاي

  ملي استانداردهاي تدوين در فعال مشاركت 

  بازرسي و سازماني تعالي هايمدل و كيفيت هاينظام آموزش 

  نياز مورد هايمدل طراحي و كيفيت هاينظام استقرار و مشاوره 

 : شامل كشور سطح در باال ايمني با صنايع در مهندسي و فني بازرسي 

 كاال بازرسي 

 خودرو بازرسي و مهندسي 

 زيست محيط هايآالينده بر نظارت 

 خدمات بازرسي مهندسي 

 بازار و مشتري تحقيقات 

 جرثقيل و باالبر آسانسور، بازرسي 

 و گازسوز خودروهاي و CNG تجهيزات  فشار، تحت مخازن و بخار هايديگ بازرسي 

 مخربغير هايآزمون

 كابينتله و تفريحي وسايل بازرسي 

 پتروشيمي و گاز و نفت بازرسي 
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بازرسی دیگ های بخار و مخازن تحت فشار، تجهیزات    -
CNG و خودروهای گازسوز و آزمون های غیر مخرب

بازرسی وسیله های تفریحی و تله کابین   -
بازرسی نفت و گاز و پتروشیمی.   -

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان یک سازمان 
تأثیرگذار بر جامعه، عالوه بر درنظر گرفتن محورهای زیر:

•  نحوه ی رشد شاخص ها و زاویه های آن
•  شیوه های افزایش آمادگی گروه مدیریت برای رویارویی با 

محیط های متالطم و متحول
•  تغییر، تحول و روند مؤلفه های محیط اختصاصی و 

عمومی در تبیین آرمان، مأموریت، ارزش های سازمانی
تمامی انتظارهای ذی نفعان و مشتریان شرکت را نیز درنظر 
گرفته و باهدف نهادینه سازی و تحقق شعار “کیفیت مسؤولیت 

همه ی ماست” در سازمان حرکت می کند.

ویژگی های بارز و مزیت های رقابتی
 شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، از ویژگی های 

ممتاز زیر در قبال سایر رقیبان خود بهره می برد:
بیشترین تعداد مجوز و گواهی نامه از سازمان ملی    •

استاندارد
قدمت باالی شرکت نسبت به سایر رقیبان   •

تنوع زیاد خدمات ارائه شده ی مهندسی و بازرسی   •
امکان و توان باال و بالقوه ی توسعه ی مجموعه.   •

اطالعیه ی رسمی سازمان ملی استاندارد ایران )96/6/30(
اجرای استانداردهای 85گانه برای تمامی تولیدات و    •
واردات جدید که تا تاریخ آگهی، گواهی نامه ی تأیید نوع 

دریافت کرده اند، از تاریخ 96/10/01 الزامی ست.
تمامی تولیدکنندگان خودرو و کشنده ها که پیش  از    •
تاریخ آگهی، گواهی نامه ی تأیید نوع دریافت کرده اند، تا 

تاریخ هر استاندارد مهلت رعایت استانداردهای 85گانه 
را خواهند داشت.

برنامه ی زمان بندی سازمان ملی استاندارد
زمان بندی اجرای استانداردهای 85گانه ی خودرو بر اساس اطالعیه ی 

رسمی سازمان ملی استاندارد ایران مطابق شکل )1( است.
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 ( 03/6/66) اطالعيه رسمی سازمان ملی استاندارد ایران

نامه تاييد كه تا تاريخ آگهي، گواهيتوليدات و واردات جديد گانه براي كليه 18هاي اجراي استاندارد 
 باشد.الزامي مي 18/81/63اند، ازنوع دريافت ننموده

اند تا نامه تاييد نوع دريافت نمودهكنندگان خودرو و تريلر كه پيش از تاريخ آگهي، گواهيكليه توليد 
 گانه را خواهند داشت. 18هاي استاندارد مهلت رعايت استاندارد تاريخ هر

 بندي سازمان ملی استانداردبرنامه زمان

ندارد ايران  اطالعيه رسمي سازمان ملي استاگانه خودرو بر اساس 18هاي  بندي اجراي استانداردزمان
 باشد.( مي8مطابق تصوير )

 
 تصوير)!(

 .است يافته تغيير  UNECEبه ECاستانداردهاي از عمدتاً گانه18 استانداردهاي مراجع
 وسایل نقليه بنديطبقه-دامنه كاربرد

 گردند.تقسيم مي Oو  Nو  Mگانه خودرو به سه گروه اصلي 18هاي وسايل نقليه موتوري در استاندارد
-هايي تقسيم ميبه زير گروه ها بر اساس نوع كاربرد، جرم و تعداد موقعيت نشستن مسافرهريك از اين گروه

 نمايد:هاي آنها را بيان ميها و زيرمجموعههتعريف اين گرو (1)تصوير گردند.
 

شکل )1(

مراجع استانداردهای 85گانه، به طور عمده از استانداردهای 
EC به UNECE تغییریافته است.

دامنه ی کاربرد- طبقه بندی وسیله های نقلیه
وسیله های نقلیه ی موتوری در استانداردهای 85گانه ی خودرو 
به سه گروه اصلی N ،M و O تقسیم می شود. هریک از این 
گروه ها بر اساس نوع کاربرد، جرم و تعداد موقعیت نشستن 
مسافر به زیرگروه هایی تقسیم می شوند. شکل )2( تعریف این 

گروه ها و زیرمجموعه های آن ها را بیان می کند.

 

 

 

 

 
4 

 

 
 (1تصوير)

 
 هاي خودروییگانه و گروه 58استانداردهاي 

 باشد.( مي8مطابق نمودار )هاي خودرويي گانه به انواع گروه 18تعداد استانداردهاي تخصيص 

 
 (8نمودار )

حمل مسافر با هاي به خوردو ،گانه18هاي از استاندارد دهد كه بيشترين حجم استانداردنشان مي )!(نمودار 
( اختصاص N1تن) 6.8هاي حمل بار با جرم حداكثر ( و خودروM1صندلي ) 1حداكثرموقعيت نشستن 

 يابد.مي
 
 
 
 

شکل )2(
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استانداردهای 85 گانه و گروه های خودرویی
تخصیص تعداد استانداردهای 85 گانه به انواع گروه های 

خودرویی بر اساس نمودار )1( است.
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 (1تصوير)

 
 هاي خودروییگانه و گروه 58استانداردهاي 

 باشد.( مي8مطابق نمودار )هاي خودرويي گانه به انواع گروه 18تعداد استانداردهاي تخصيص 

 
 (8نمودار )

حمل مسافر با هاي به خوردو ،گانه18هاي از استاندارد دهد كه بيشترين حجم استانداردنشان مي )!(نمودار 
( اختصاص N1تن) 6.8هاي حمل بار با جرم حداكثر ( و خودروM1صندلي ) 1حداكثرموقعيت نشستن 

 يابد.مي
 
 
 
 

نمودار )1(

نمودار )1( نشان می دهد که بیشترین حجم استاندارد از 
استانداردهای 85گانه، به خودروهای حمل مسافر با بیشترین 
موقعیت نشستن 8 صندلی )M1( و خودروهای حمل بار با 

جرم حداکثر 3/5 تن )N1( اختصاص می یابد.

استانداردهای 85گانه و کمیته ها
در نوعی دیگر از تقسیم بندی، انواع استانداردهای 85گانه را 

می توان به 5 کمیته ی زیر تقسیم بندی کرد:

کمیته ی ایمنی فعال   •

در صورت رعایت استانداردهای تحت پوشش این کمیته، در 
مرحله های طراحی خودرو، احتمال بروز تصادف کاهش پیدا می کند.

کمیته ی ایمنی غیرفعال   •

در صورت رعایت استانداردهای تحت پوشش این کمیته، 
در مرحله های طراحی خودرو، از میزان خسارات احتمالی به 

سرنشینان خودرو در هنگام تصادف می کاهد.

روشنایی و نشان  دهنده ها   •

در صورت رعایت استانداردهای تحت پوشش این کمیته، در 
مرحله های ساخت چراغ ها و وسیله های هشداردهنده ی صوتی 
و هم چنین نصب آن ها بر روی خودرو، از بروز خطر و 

حادثه های احتمالی برای سایرین در جاده می کاهد.

محیط زیست   •

در صورت رعایت استانداردهای تحت پوشش این کمیته، در 
مرحله های طراحی و ساخت قوای محرکه ی خودرو، میزان مجاز 

آالینده های شیمیایی، صوتی و مغناطیسی را کنترل می کند.

موردهای خاص   •

در صورت رعایت استانداردهای تحت پوشش این کمیته، 
در مرحله های ساخت و طراحی، عملکرد و ایمنی خودرو را 

تضمین می کند.

تخصیص تعداد استانداردهای 85 گانه به انواع کمیته های 
پنج گانه ی بیان شده به شرح نمودار )2( است.
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 هاكميتهو  گانه 58 استانداردهاي
 بندي نمود:كميته ذيل تقسم 8توان به گانه را مي 18انواع استانداردهاي  بندي،در نوعي ديگر از تقسيم

 :كميته ايمني فعال 
بروز تصادف  در مراحل طراحي خودرو، از احتمال هاي تحت پوشش اين كميته،استاندارد در صورت رعايت

 كاهد.مي

 :فعال غير كميته ايمني 
 خسارات ميزان از خودرو، طراحي درمراحلهاي تحت پوشش اين كميته، استاندارد رعايت صورت در

 .كاهدمي تصادف هنگام در خودرو سرنشينان به احتمالي
 :هادهندهروشنايي و نشان 

دهنده ها و وسايل هشدارمراحل ساخت چراغدر  استانداردهاي تحت پوشش اين كميته، در صورت رعايت
 كاهد.احتمالي براي سايرين در جاده مي ، از بروز خطر و حوادثچنين نصب آنها بر روي خودروو هم صوتي

 :محيط زيست 
طراحي و ساخت قواي محركه خودرو،  مراحل در استانداردهاي تحت پوشش اين كميته،در صورت رعايت 

 نمايد.ي، صوتي و مغناطيسي را كنترل ميشيميايهاي ميزان مجاز آالينده
 

 :موارد خاص 
در مراحل ساخت و طراحي ، عملكرد و ايمني هاي تحت پوشش اين كميته، استاندارددر صورت رعايت 

 نمايد.مي خودرو را تضمين
 

 باشد.( مي1)ذكر شده به شرح نمودار گانههاي پنجكميتهگانه به انواع  18هاي تخصيص تعداد استاندارد

 
 

نمودار )2( (1نمودار)

نمودار )2( بیان گر این موضوع است که بیشترین حجم 
استانداردهای 85 گانه ، متعلق به کمیته ی ایمنی فعال است که 
بر اساس تعریف و در صورت رعایت در مرحله های طراحی 
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خودرو، از احتمال بروز تصادف می کاهد.

استانداردهای 85گانه ی خودرو و تایر
از لیست استانداردهای 85گانه ی خودرو، درمجموع 5 

استاندارد به شرح زیر مربوط به صنعت تایر است:
نصب تایرها   •

تایرهای بادی وسیله های نقلیه و کشنده های آن ها )کالس    •
)C1

تایرهای بادی وسیله های نقلیه ی تجاری و کشنده های    •
)C3 و C2 آن ها )کالس

نوفه )سروصدا(ی چرخش تایر، چنگ زنی بر سطح    •
)C3 و C2 ،C1 خیس و مقاومت غلتشی )کالس

تایر زاپاس برای استفاده ی موقت، تایرها/سامانه ی    •
حرکت بر روی سطح صاف و سامانه ی پایش فشار 

باد تایر
تمامی استانداردهای یادشده در کمیته ی ایمنی فعال تقسیم بندی 
می شوند و استاندارد “نوفه ی چرخش تایر، چنگ زنی بر سطح 
خیس و مقاومت غلتشی )کالس C2 ،C1 و C3(”، از منظر 
بررسی میزان آالیندگی صوتی، بخشی از الزام های کمیته ی 

محیط زیست را نیز پوشش می دهد.
تخصیص تعداد استانداردهای مرتبط با صنعت تایر به انواع 

گروه های خودرویی به شرح نمودار )3( است.
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نه متعلق به كميته ايمني فعال گا 18هاي ترين حجم استانداردبيش بيانگر اين موضوع است كه (1)نمودار 
 كاهد.ي خودرو از احتمال بروز تصادف ميطراحباشد كه بر اساس تعريف و در صورت رعايت در مراحل مي

 
 تایر و خودرو گانه58 هاي استاندارد
 :باشدمربوط به صنعت تاير مي به شرح ذيل استاندارد 8 اًگانه خودرو جمع18هاي استاندارداز ليست 
 نصب تايرها 
 (C1وسايل نقليه و تريلرهاي آنها)كالس تايرهاي بادي 
 (C2,C3)كالس وسايل نقليه تجاري و تريلرهاي آنها تايرهاي بادي 
 (C1,C2,C3)كالس سطح خيس و مقاومت غلتشي زني برچنگ چرخش تاير، نوفه )سروصدا(ي 
كنترل فشار باد  تايرها/سامانه حركت بر روي سطح صاف و سامانه تاير زاپاس براي استفاده موقت، 

 تاير
 تاير، چرخش نوفه "گردد و استاندارد بندي ميمذكور در كميته ايمني فعال تقسيمهاي ندارداكليه است

ميزان آاليندگي صوتي، از منظر بررسي " (C1,C2,C3كالس) غلتشي مقاومت و خيس سطح بر زنيچنگ
 دهد.كميته محيط زيست را نيز پوشش مي بخشي از الزامات

 باشد.( مي6)هاي خودرويي به شرح نمودار رتبط با صنعت تاير به انواع گروههاي متخصيص تعداد استاندارد

 
 (6نمودار )

 
 
 
 
 
 
 

 رویه هاي تایيد نوع در ایران
 توليد داخلتاييد نوع خودروهاي  

نمودار )3(

رویه های تأیید نوع در ایران
تأیید نوع خودروهای تولید داخل   •

تأیید نوع خودروهای وارداتی   •

تأیید نوع خودروهای تولید داخل
ارائه ی گواهی نامه ها بر اساس استانداردهای جداگانه   •

بازرسی از نمونه ی خودرو   •
ارائه ی مدرک ها و مستندات کیفی فرایند تولید    •

بازرسی اولیه از فرایند خط تولید   •
ارائه ی پیوست داده های مرتبط، بر اساس استاندارد    •

EC/2007/46

ارائه ی نامه ی صحت و اصالت مدرک ها و مستندات    •
ارائه شده از مرجع صدور گواهی نامه 

تأیید نوع خودروهای وارداتی
)WVTA روش اول )ارائه ی گواهی نامه ی کلی خودرو ◄

EC/2007/46 ارائه ی گواهی نامه ی کلی خودرو بر اساس استاندارد   •
بازرسی از نمونه ی خودرو   •

ارائه ی نامه ی صحت و اصالت مدرک های ارائه شده از    •
سازنده یا مرجع صدور گواهی نامه ها

◄ روش دوم )ارائه ی گواهی نامه های جداگانه(

ارائه ی گواهی نامه ها بر اساس استانداردهای جداگانه   •
بازرسی از نمونه ی خودرو   •

ارائه ی نامه ی صحت و اصالت مدرک های ارائه شده از    •
سازنده یا مرجع صدور گواهی نامه ها

فرایند ارزیابی انطباق تایر و تیوب وارداتی برای انجام 
فرایند ثبت سفارش

مرحله ی اول: دفتر ارزیابی کاالهای وارداتی و صادراتی   ◄

گزارش: استانداردهای 85 گانه ی خودرو و روش های ...
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 Reportگزارش

دریافت معرفی نامه از وزارت صنعت، معدن و تجارت   •
خطاب به سازمان ملی استاندارد

دریافت درخواست واردکننده، تعهدنامه ی صاحب کاال و   •
لیست تایرهای درخواستی با درج تمامی اطالعات

معرفی به شرکت های بازرسی.  •

مرحله ی دوم: شرکت بازرسی   ◄
دریافت اسناد و مدرک های ذی ربط  •

دریافت نمونه از متقاضی، پلمپ و ارسال نمونه به   •
آزمایشگاه دارای تأیید صالحیت

دریافت نتیجه ی آزمون و انطباق آن با استانداردهای ملی مربوطه  •
صدور گواهی نامه.  •

مرحله ی سوم: دفتر ارزیابی کاالهای وارداتی و صادراتی   ◄
بررسی مدرک های دریافتی  •

•  اعالم نتیجه به وزارت صنعت، معدن و تجارت  

مراجع

اطالعیه ی رسمی سازمان ملی استاندارد ایران )1396/06/30(  -1

دستورالعمل صدور گواهی نامه ی تأیید نوع و تطابق تولید  -2

استانداردهای 85گانه ی خودرو  -3


