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استانداردسازی، اعتماد سازيمعتمد دولت و بخش خصوصی
مراس��م گش��ایش خط آزمون یورو۴ و آغاز طرح توسعه آزمایشگاه 
یورو۵ خودرو در تاریخ 1390/11/29 با حضور رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت، رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد و جمع��ی از مدیران  
عامل شرکت های خودروس��ازی در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران برگزار ش��د. محمدی زاده در این مراس��م با اشاره به اینکه بررسی 
خودروها در زمینه اس��تانداردهای آالیندگی در شرکت بازرسی کیفیت 
و استاندارد ایران انجام می شود، اظهار کرد: از حدود 22۷ مدل خودرو 
در کشور سه درصد آنها استاندارد نبوده و خطوط تولید آنها متوقف شده است. از این میزان حدود 
۴۵ درصد از آنها موفق به اخذ استانداردهای یورو2 شدند. محمد جواد محمدی زاده گفت: از 22۷ 
مدل خودرو داخلی و وارداتی که مورد بررسی قرار گرفت ۴۵درصد یورو2، حدود ۴2درصد یورو3، 
ح��دود 10درصد یورو۴ اس��تانداردهای الزم را دارد و به طور تقریبی س��ه درصد از این خودروها 
اس��تاندارد نبوده که خطوط آنها متوقف شده و تولیدکنندگان و واردکنندگان این خودروها مکلف 
به رفع نقص آنها شدند.  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه شرکت بازرسی کیفیت 
و اس��تاندارد ایران معتمد دولت و بخش خصوصی اس��ت، خاطرنشان کرد: این شرکت با توان فنی 
باال و س��رمایه گذاری مناسب توانسته اس��ت نقش خود را به عنوان یک آزمایشگاه، بازرس معتمد، 
بی ط��رف و قابل اتکا و توانمند به خوبی در اجرای سیاس��ت های راهبردی محیط زیس��ت و بخش 

استاندارد پیاده و اجرا کند.
محمدجوادمحمديزاده
رئيسسازمانحفاظتمحيطزيست

سازمان ملي اس��تاندارد ایران با تاکید بر ش��عار " استاندارد سازی، 
اعتم��اد س��ازی جهانی" توجه ب��ه کیفیت و رعایت الزامات اس��تاندارد 
را ن��ه تنه��ا باعث افزای��ش قیمت تمام ش��ده محص��ول نمی داند بلکه 
استانداردس��ازی را در صورت ه��ای مالی، تحت عنوان س��رمایه گذاری 
لح��اظ مي نمای��د. در این بی��ن صنعت خ��ودرو به دلی��ل ویژگي هاي 
خاصي که دارد در چند س��ال گذش��ته بیش��تر مورد توجه قرار گرفته 
و خوش��بختانه در این زمینه ش��اهد تاکید بر رعایت دس��تور العمل ها و 

استانداردها در چند سال گذشته بودیم.
 طي س��الهاي اخیر سازمان ملي استاندارد ایران با تدوین و اجراي استانداردها، موجب ارتقاي 
کیفی��ت کاالهاي تولید داخلي، کمک به بهبود روش هاي تولید و کارآیي صنایع  در کش��ور ش��ده 
است. در این راه انتظاري که ازشرکت هاي بازرسي مي رود  " تحلیل اطالعات " عالوه بر ارائه آن 
است. مسیر پیموده شده درحیطه صنعت خودرو و تعریف شاخص هاي علمي آن و استانداردسازي 
در روش ه��اي اندازه گیري با حضور کارشناس��ان این س��ازمان و دیگر نهادهاي متخصص نش��ان 
مي دهد که مي توان هر صنعتي را در حوزه هاي مختلف آن مورد س��نجش و پایش قرار داد و این 
بخش��ي از وظایف این س��ازمان ملي در استانداردسازي کاالهایي است که قصد داریم با آن اعتماد 

جهاني را نیز به دست آوریم.
نظامالدينبرزگري
رئيسسازماناستانداردوتحقيقاتصنعتيايران

تهران،خیابان کارگرشمالي،روبروي دانشکده 
اقتصاد،پالك1847-صندوق پستي :14395-617

تلفن:88021556-88020965-88020343 
88021387 فکس: 88020540     

www.isqi.co.ir  

تهیه و تنظیم: 
-ارتباطات و امور بین الملل 

-معاونت مهندسی خدمات و خودرو 
با تشکر از: کوروش امیراصالنی/ استاد دانشگاه و 

مشاور معاونت مهندسی خدمات و خودرو
گرافیک: کامبیز خسروی

گزارش پیش رو خالصه اي از نتایج اقدامات انجام ش��ده ش��رکت بازرس��ي 
کیفیت و اس��تاندارد ایران در س��ال 1390 در حوزه صنعت خودرو اس��ت. ما 
مفتخر هستیم در سال هاي گذشته نقش بي بدیلي در ارتقا کیفي صنعت خودرو 
داش��ته ایم چنانچه عالوه بر انجام فعالیت هاي بازرسي، گزارش هاي ما مرجعي 
موث��ق براي تصمیم گیري و تصمیم س��ازي در نهادهاي حاکمیتي و همچنین 

شرکت هاي عرضه کننده خودرو شده است. 
تاکید ما بر نحوه ارائه نتایج، باعث شده بسیاري از پروژه هاي بهبود در سطح 
صنعت بر اس��اس عارضه یابي در نتایج خروجي گزارش هاي ش��رکت بازرس��ي 

کیفیت و استاندارد ایران اتفاق  افتد. 
 م��ا همچنان در جهت چند وجهي کردن فعالیت هایمان مس��یر تمرکز بر 
تجزی��ه و تحلیل اطالعات را که با اس��تقبال متخصصین صاحب فرایند همراه 
است ادامه خواهیم داد و از همین رو کلیه واحدهاي خودرویي خود را در قالب 
یک معاونت تخصصي تعریف کردیم تا مسیر پردازش اطالعات به نفع مشتریان 

و صنعت کشوربه عنوان یک مسوولیت اجتماعي بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
فرآیندهاي ما به گونه اي طرح ریزي شده اند که در نهایت امانت و دقت در 
هر لحظه بتوانیم عالوه بر پایش و نمایش وضعیت موجود فرآیندهاي تخصصي 
صنعت خودرو، معیارهاي مشخصي را براي اندازه گیري و مقایسه نسبي وضعیت 
موجود شرکتهاي عرضه کننده خودرو با اهداف تعیین شده و وضعیت شرکتهاي 
همکار و رقیب ایشان ایجاد نمائیم که این امر موجبات ایجاد فضاي رقابت سالم 

و سازنده را با هدف ارتقاء سطح کیفي تولیدات و خدمات ایجاد نموده است.
اینک به داده کاوي اطالعات پردازش ش��ده خود مي اندیش��یم که مي تواند 
ع��الوه بر تس��هیل در تصمیم س��ازي نهاده��اي حاکمیتي در عارض��ه یابي و 

تصمیم گیري شرکت هاي عرضه کننده خودرو نیز تاثیر بسزائي داشته باشد.  

شرکت بازرسي کیفیت و اس��تاندارد ایران به عنوان ناظر ثالث و 
بي ط��رف، فرآیندهاي کلیدي صنعت خودرو کش��ور اعم از تولیدي 
و واردات��ي را به صورت مس��تمر پایش، اندازه گیري و اطالع رس��اني 

مي کند.
    در ب��دو ورود ه��ر محص��ول جدید ب��ه بازار خ��ودرو ایران از 
خدمات تائید نوع محصوالت )TA( در حوزه هاي ایمني و آالیندگي 
ت��ا تائیدیه تامین الزامات اولیه ایجاد ش��بکه خدمات پس از فروش 
به نمایندگي از سازمان هاي متولي، توسط شرکت بازرسي کیفیت و 

استاندارد ایران ارائه مي شود.
همچنین در حین فرآیند س��اخت نیز بازرس��ي قطعات خودرو، 
ارزش��یابي مس��تمر محصوالت، فرآین��د تطابق تولی��د )COP( و 
سنجش میزان آالیندگي خودروها در تطابق با استانداردهاي مصوب 

توسط این شرکت پیاده سازي و اجراء مي شود.
    در ش��رکت بازرسي کیفیت و اس��تاندارد ایران پس از فرآیند 

تولید، ارزیابي رضایت مش��تریان در س��ه ح��وزه "خدمات فروش"، 
"کیفی��ت اولی��ه و دوام محص��ول" و "خدم��ات پ��س از ف��روش" 
انج��ام پذیرفته و نتایج آن در س��طوح مختل��ف در اختیار نهادهاي 

سیاست گزار، شرکت هاي عرضه کننده و جامعه قرار مي گیرد.
    ضمنٌا با بهره گیري از فرآیندي جامع، کلیه ش��رکت هاي ارائه 
دهن��ده خدم��ات پس از ف��روش و نمایندگي هاي مج��از آنها مورد 
ارزیاب��ي قرار گرفته و رتبه بندي مي ش��وند. نهایتا حوزه رس��یدگي 
به ش��کایات مش��تریان ما نیز آماده رسیدگي به ش��کایات احتمالي 
مشتریاني است که از طریق مراجع مختلف جهت بررسي و پیگیري 

به این شرکت منعکس مي شود.
   تالش ما بر این است که با بهره گیري از دانش روز و نیروهاي 
متخص��ص و آموزش دیده و با تهیه گزارش��ات تحلیل��ي کیفي، به 
عن��وان معتمدي امین و آگاه، در اعت��ال و ارتقاء کیفي محصوالت و 

خدمات صنعت خودروي کشور نقش موثري ایفا نمائیم.



مهندس�ی و ارزش�یابی کیف�ی خودرو
بخش اول

از ابتداي دهه هفتاد شمس��ي همراه با سیاس��ت  افزایش تولید در کشور، توجه به کیفیت تولید 
و ارتقاي آن نیز از اولویت هاي وزارت صنایع وقت محس��وب ش��ده و به منظور ارزیابي آن از ابتداي 
س��ال 13۷2، شرکت بازرسي کیفیت و اس��تاندارد ایران ماموریت یافت با تدوین دستورالعمل هاي 
ارزشیابي نسبت به ارزشیابي کیفي خودروهاي تولید داخل اقدام نماید. این مهم، یکي از اصلي ترین 
وظایف واحد ارزش��یابي کیفي خ��ودرو بوده و گزارش ها کیفي مربوطه بصورت مس��تمر تهیه و به 

مراجع ذیصالح ارسال شده است. 
این واحد همچنین به منظور اجرایي نمودن طرح ها و برنامه هاي کیفي تعیین شده در راستاي 
تکمی��ل و پیش��برد فعالیت ه��ا و اقدامات موثر و پیگی��ر خود در زمینه ارتق��اي کیفي خودروهاي 
تولیدي، به فراخور نیازي که با تحوالت عرصه خودرویي کشور احساس مي شود، با تالش مستمر و 
اتخاذ تصمیمات مناسب و بکارگیري تدابیر کارآمد و هوشمندانه سبب شده است تا همگام با رشد 
کیفی��ت در خودروس��ازان، اقدامات و فعالیت هاي نویني در واح��د تدوین و اجرا گردد تا با افزایش 
توانمن��دي و بهبود عملکرد خود، احاطه و کنترل کامل بر روند تولید و ارزش��یابي  کیفي خودروها 

داشته باشد. 
در کن��ار ای��ن مهم، فعالیتهایي همچ��ون تائید نوع خ��ودرو ) TA (، تطابق تولید ش��رکتهاي 
خودروس��از ) COP (، بازرس��ي قطعات و مجموعه هاي خودرو، بازرس��ي و مهندسي خودروهاي 
وارداتي، تائید نوع ماش��ین آالت کش��اورزي، بازرسي کاربري خودروها، تائید نوع و ارزشیابي موتور 

سیکلت و تدوین استاندارهاي ملي ایران توسط این واحد نیز انجام مي گیرد.

مهندسی و ارزشیابی 
کیفی خودرو
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در سال گذشته تعداد 10۷.32۷ دستگاه خودرو به روش هاي متفاوت مورد ارزشیابي قرار گرفت.
خودروهاي گروه س��بک ) س��واري و وانت ( به روش هاي رد و پذیرش و ترکیبي و خودروهاي گروه س��نگین ) اتوبوس و میني بوس، کامیون و 

کامیونت ( نیز به روش هاي تفصیلي و  A مورد ارزشیابي قرار مي گیرند.

بر اس��اس نتایج ارزش��یابي هاي س��ال 90، در بخش سواري گروه سبک تعداد 1۴ مدل خودرو در س��طح کیفي خیلي  خوب و 1۷ مدل در سطح 
خوب قراردارند.

در بخش وانت این گروه نیز تعداد 3 مدل در سطح کیفي خوب و ۵ نیز در سطح  قابل قبول قراردارند. 
 X 131خودروي نیسان تیانا تولیدي شرکت پارس خودرو با کسب امتیاز منفي 8/3 باکیفیت ترین خودروي بخش سواري بوده و خودروي سایپا

پارس خودرو نیز با کسب امتیاز منفي 128.۴ نازل ترین رتبه کیفي این بخش را به دست آورده است.
در بخش وانت نیز وانت  کاپرا تولیدي ش��رکت بهمن موتور با کس��ب نمره منفي 9۷.9 باالترین و وانت نیس��ان CNG نیز با نمره منفي 212.9 

پائین ترین رتبه کیفي را حائز شده اند.
در بخش اتوبوس و میني بوس، تعداد ۴ مدل خودرو در س��طح کیفي خیلي  خوب، ۴ مدل در س��طح خوب و 3 مدل نیز در س��طح قابل قبول قرار 

گرفته اند. 
در بخش کامیون و کامیونت، تعداد 9 مدل خودرو در سطح خیلي  خوب، 6 مدل در سطح خوب و یک مدل در سطح کیفي قابل قبول قراردارند.
اتوبوس بین ش��هري ۴212 تولیدي ش��رکت عقاب افشان با اکتساب نمره منفي ۴3.3 در بخش اتوبوس و میني بوس و کامیون  ولووFH  تولیدي 

شرکت سایپادیزل نیز با کسب نمره منفي 22.۷ در بخش کامیون و کامیونت باکیفیت ترین خودروهاي گروه سنگین در سال 1390 بود ه اند.
 همچنین اتوبوس ش��هري SLF و کامیون س��نگین بنز WH به ترتیب با کس��ب نمرات منفي 166.1 و 9۷.۴ پائین ترین رتبه هاي کیفي را در 

بخش هاي اتوبوس و میني بوس و کامیون و کامیونت حائز شده اند.

جدول تعداد مدل خودروهای تولیدی به تفکیک سطوح کیفی در سال 90
حداقل قابل قبولقابل قبولخوبخیلي خوببخشگروه

 سبک 
--1417 سواري
-35- وانت

 سنگین
-443اتوبوس و میني بوس
-961 کامیون و کامیونت

  جدول تعداد ارزشیابي 
1390گروه 
95,449سبک

11,878سنگین
107,327مجموع
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نمودار مقايسه اي تعداد مدل خودروهاي توليدي به تفكيك سطوح كيفي  
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شایان ذکر است که 1۵ درصد از حجم تولید خودروهاي گروه سبک در سطح کیفي خیلي  خوب قرار گرفته اند که این میزان در گروه سنگین 
معادل ۴6 درصد از مجموع تولید بوده اس��ت. این در حالیس��ت که س��هم تولید خودروها با سطح کیفي خوب در این دو گروه به ترتیب ۷۴ و ۴۵ 

درصد بوده است. همچنین به ترتیب 11 و 9 درصد تولیدات گروه هاي سبک و سنگین در سطح کیفي قابل قبول قرار دارند.
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گروه سبك

گروه سنگین

نمودارهاي درصدي توليد خودروها به تفكيك سطوح كيفي

با مقایس��ه میانگین نمرات منفي خودروهاي گروه س��بک در س��ال  هاي 89 و 90، در هر کدام از بخش هاي س��واري و وانت، به ترتیب 13.8و 20.3 درصد 
بهبود کیفي مشاهده مي شود. 

این میزان در خودروهاي بخش هاي اتوبوس و میني بوس و همچنین کامیون و کامیونت گروه سنگین، به  ترتیب ۵.0 و 2۴.8 درصد است.
در جدول ذیل روند سالیانه بهبود کیفي خودروهاي ساخت داخل به تفکیک گروه خودروها ارائه شده است.

جدول روند بهبود کیفیت ) از سال 1385 الي 1390 (
90 نسبت 8989 نسبت 8888 نسبت 8787 نسبت 8686 نسبت 8585 نسبت 84گروه خودرو

4,35,79,80/94/413,8سواري
13,115,59,106/104/1020,3وانت

0,62,13,50,45/125,0-میني بوس و اتوبوس
3,56,28,02/126/53,0کامیون و کامیونت

سطوح کیفي آدیت ترکیبي  از سال  1388 تا سال1392

سال 92 سال 91 سال 90 سال 89 سال 88 رده کیفي سطح کیفي

M ≤ 24 M ≤ 25 M ≤ 26 M ≤ 27 M ≤ 28 A +
    خیلي خوب

24 < M ≤60 25 < M ≤ 63 26 < M ≤ 66 27 < M ≤ 68 28 < M ≤ 70 A   

60< M ≤ 86 63 < M ≤ 94 66 < M ≤ 100 68 < M ≤ 103 70< M ≤ 106 B +
             خوب 

86 < M ≤ 125 94 < M ≤ 140 100 < M ≤ 150 103 < M ≤ 155 106 < M ≤ 160 B  

125 < M ≤ 141 140 < M ≤ 160 150 < M ≤ 174 155 < M ≤ 185 160 < M ≤ 192 C +
         قابل قبول   

141 < M ≤ 165 160 < M ≤ 190 174 < M ≤ 210 185 < M ≤ 230 192 < M ≤ 240 C   

165 < M ≤ 191 190< M ≤ 224 210< M ≤ 252 230< M ≤ 278 240< M ≤ 292 D +
 حداقل قابل قبول 

191 < M ≤ 230 224 < M ≤ 275 252 < M ≤ 315 278 < M ≤ 350 292 < M ≤ 370 D  

سطوح كيفيت گروه  خودروهاي سبك- روش ارزشيابي :  آديت تركيبي

A سطوح كيفيت گروه خودروهاي سنگين- روش ارزشيابي : آديت
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 روند تغییرات 
نمره منفي سالیانه 
گروه سبك- آديت 
تفصیلي

 روند تغییرات 
نمره منفي سالیانه 

گروه سنگین

 روند تغییرات 
نمره منفي سالیانه 
گروه سبك- آديت 
ترکیبي

232.2
218.8

184.8
168.2

434.7

388.4

316.9

280.1

100

300

500
84 85 86 87

ميانگين نمره منفي گروه سواري

ميانگين نمره منفي  گروه وانت

ديت تفصيلي -گروه سبك روند تغييرات نمره منفي ساليانه 
ٓ
ا  

204.4

187.2

156.5

121.3
107.9

122.4
115.6 113.0 112.6

98.5 93.6
127.2

116.3

85.6

67.5
55.9

99.9
92.5

64.7
55.7 53.6

40.3

0

100

200

300
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

ميانگين نمره منفي گروه اتوبوس و ميني بوس

ميانگين نمره منفي گروه كاميون وكاميونت

گروه سنگين روند تغييرات نمره منفي ساليانه   

92.2

77.4
66.7

238.9

216.1

172.2

0

100

200

300
88 89 90

ميانگين نمره منفي گروه سواري

ميانگين نمره منفي گروه وانت

ديت تركيبي -گروه سبك روند تغييرات نمره منفي ساليانه 
ٓ
ا  

نتايجآديتردوپذيرش:
در س��ال 1390کش��ف عیوب ایمني و اساس��ي در تعداد 3 مدل خودرو منجر به ۵ مورد رد محموله خودروهاي تولیدي شده است. 

خودروهاي مذکور شامل یک مدل خودروي وانت و 2 مدل خودروي سواري هستند.
مجموع تعداد خودروهاي بازدید ش��ده بدلیل رد محموله 831 دس��تگاه اس��ت که در مقایسه با سال 1389 ، تعداد 3۵61 دستگاه 

کاهش داشته است.

خودروهايارزش�يابيش�دهبراساسميانگيننمرهمنفياكتس�ابي،درس�طوحكيفيخيليخوب،خوب،قابلقبولوحداقلقابلقبول
طبقهبنديمیشوند.

جدول میانگین نمرات منفي خودروهاي تولید داخل در سال 90 - گروه سبک

نام شرکت سازندهنام خودروردیفسطح کیفی
درصد بهبود یا تنزل میانگین نمره منفي

نسبت سال قبل  سال 90 سال 89

خیلی خوب

-3,8-پارس خودرونیسان تیانا1
-15,0- بهمن موتورنیو مزدا 23
-15,0- بهمن موتورمزدا32
22,020,09,1ایران خودرو خراسانگرند ویتارا4
18,917,38,6پارس خودرونیسان ماکسیما5
26,523,611,1پارس خودرومگان6
28,124,512,8پارس خودروتندر 90 پارس خودرو7
28,724,514,5ایران خودروتندر 90 ایران خودرو8
24,924,80,2خودروسازان راینهیوندایي اونته9

27,725,19,4ایران خودروپژو 10206
11206SD28,626,09,1ایران خودروپژو
44,043,31,6خودروسازان راینهیوندایي ورنا12
58,748,118,1سایپا ریو13
14MVM53072,764,611,2مدیران خودرو

ادامه در صفحه بعد
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جدول میانگین نمرات منفي خودروهاي تولید داخل در سال 90 - گروه سبک

نام شرکت سازندهنام خودروردیفسطح کیفی
درصد بهبود یا تنزل میانگین نمره منفي

نسبت سال قبل  سال 90 سال 89

خوب

90,866,626,7ایران خودرو سمند1
98,666,932,1ایران خودرو خراسانپژو پارس خراسان2
104,370,332,6ایران خودرو خراسانپژو 405 خراسان3
-71,1-کرمان موتورلیفان4620
104,073,729,1ایران خودرو پژو 5405
-81,8-سایپا کاشانتیبا6
7MVMX3384,3-مدیران خودرو-
113,097,913,4 بهمن موتوروانت کاپرا8
108,1102,05,6ایران خودروپژو پارس9

10MVM110120,3104,213,4مدیران خودرو
11520i 104,8-کرمان موتورلیفان-
155,0108,629,9سناباد خودرو توسچری ویانا12
166,1119,927,8 بهمن موتوروانت مزدا تک کابین13
14X131 121,0-سایپاسایپا-
139,2123,311,4کرمان موتورلیفان15
16X132 126,4-سایپاسایپا-
-128,3-سایپا کاشانسایپا X 132 کاشان17
-128,4-پارس خودروسایپا X131 پارس خودرو18
148,9129,613,0ایران خودروپژو Roa سال19
166,2149,510,0زامیادوانت شوکا20

قابل قبول

1Z24i 267,5185,930,5زامیادوانت نیسان
231,9198,614,3زامیادوانت دیزل زامیاد2
275,2203,226,2ایران خودرو تبریزوانت پیکان تبریز3
265,6209,521,1 بهمن موتوروانت مزدا دو کابین4
5CNG 250,6212,915,1زامیادوانت نیسان

جدول میانگین نمرات منفي خودروهاي تولید داخل در سال 90 - گروه سنگین

نام شرکت سازندهنام خودروردیفسطح کیفی
درصد بهبود یا تنزل میانگین نمره منفي

نسبت سال قبل  سال 90 سال 89

خیلی خوب

1FH23,922,75,1سایپا دیزلکامیون ولوو
2FM 24,122,85,5سایپا دیزلکامیون ولوو
27,627,21,3زامیادکامیون یوروکارگو3
-27,5-زامیادکامیون ایویکو 4380
5NPR 34,332,84,4بهمن دیزلکامیونت ایسوزو
6NKR 34,333,13,4بهمن دیزلکامیونت ایسوزو
7NQR 35,233,25,7بهمن دیزلکامیون ایسوزو
8kerax 37,933,312,0آریا دیزل موتورکامیون رنو
9G380 38,534,89,7ماموت دیزلکشنده اسکانیا

49,243,311,9عقاب افشاناتوبوس بین شهري 104212
11B9 49,143,711,1رانیراناتوبوس بین شهري ولوو
68,454,320,6عقاب افشاناتوبوس بین شهري 4212 مارال12
69,263,38,5عقاب افشاناتوبوس شهري 133112

خوب

53,943,419,5سایپا دیزلکامیون البرز کشنده1
50,143,812,7سایپا دیزلکامیون البرز کمپرسي 2375

50,646,28,8سایپا دیزلکامیونت الوند3

51,346,29,9سایپا دیزلکامیون البرز باري4
56,250,410,4کاریزان خودروکامیون کاویان قزوین5
59,750,914,7ایران خودرو دیزلکامیونت هیوندایي مایتي6
7A36 74,2-زامیادمیني بوس ایویکو-
116,1105,19,5ایران خودرو دیزلمیني بوس هیوندایي کروز8
9O500106,7-زرین خودرواتوبوس بین شهري بنز-

-109,3-ایران خودرو دیزلاتوبوس شهري گازسوز10

قابل قبول

1WH 106,597,48,5ایران خودرو دیزلکامیون سنگین بنز
2LCK 123,5-پیشرو دیزل آسیا اتوبوس شهري-
3LCK 150,0140,06,7پیشرو دیزل آسیا میدل باس
4SLF 168,1166,11,2شهاب خودرواتوبوس شهري
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جدول خالصه میانگین نمرات منفي خودروهاي تولید داخل به تفکیک کدهاي نه گانه و سه گانه - گروه سنگین

نــام محـصــولرتبهگروه

امـتـیـــــــــــاز مـنــفـــــــــــي

نمره منفي

 تعداد 
ارزشیابي 

شده

 رنگساختمونتاژ
کد7کد9کد6کد8کد5کد4کد3کد2کد 1

فنربندي،
تعلیق و 
فرمان  

موتور و 
انتقال 
قدرت 

تجهیزات ترمز   
الکتریکي

تزیینات 
داخلي و 

خارجي

صداهاي 
رنگنفوذ آببدنهغیرعادي

میني بوس 
و اتوبوس

0,10,10,21,923,80,06,60,79,943,3105اتوبوس بین شهري 14212
2B9 0,00,00,00,013,00,013,32,914,543,7176اتوبوس بین شهري ولوو
0,00,20,21,528,90,08,02,413,054,364اتوبوس بین شهري 4212 مارال3
0,01,60,91,439,10,09,20,011,163,338اتوبوس شهري 43112
5A36 0,00,00,00,034,20,031,70,08,374,26میني بوس ایویکو
0,10,10,00,344,30,041,11,218,1105,1582میني بوس هیوندایي کروز6
7O5000,00,00,011,738,30,040,00,016,7106,73اتوبوس بین شهري بنز
0,00,30,30,046,30,032,210,220,1109,360اتوبوس شهري گازسوز8
9LCK 11,33,00,00,040,58,326,513,520,5123,520اتوبوس شهري

10LCK 0,00,00,00,095,00,035,00,010,0140,01میدل باس
11SLF 0,50,50,53,468,40,052,95,734,1166,128اتوبوس شهري

 کامیون و 
کامیونت

1FH 0,10,00,00,111,10,07,10,04,322,71199کامیون ولوو
2FM 0,00,00,00,012,00,07,90,02,922,8126کامیون ولوو
0,00,00,00,09,70,012,90,04,627,238کامیون یوروکارگو3
0,00,00,00,012,50,010,00,05,027,52کامیون ایویکو 4380
5NPR 0,00,20,00,112,40,011,60,08,632,81738کامیونت ایسوزو
6NKR 0,00,10,00,112,60,011,60,18,633,1678کامیونت ایسوزو
7NQR 0,00,20,10,112,30,011,50,08,933,2239کامیون ایسوزو
8kerax 0,80,80,30,015,30,08,60,07,533,318کامیون رنو
9G380 0,40,20,10,620,80,08,50,73,634,8440کشنده اسکانیا

0,21,20,40,319,40,016,90,04,943,41321کامیون البرز کشنده10
0,01,60,80,317,30,015,60,08,343,860کامیون البرز کمپرسي 11375
0,61,20,50,024,10,115,60,13,946,2220کامیونت الوند12
0,02,11,20,021,80,015,80,05,346,298کامیون البرز باري13
0,01,30,10,021,00,017,90,010,050,4451کامیون کاویان قزوین14
0,20,80,00,322,50,016,72,28,050,9782کامیونت هیوندایي مایتي15
16WH 0,04,60,12,135,40,021,917,415,997,4375کامیون سنگین بنز

جدول خالصه میانگین نمرات منفي خودروهاي تولید داخل به تفکیک کدهاي نه گانه و سه گانه - گروه سبک

نــام خودروردیفگروه

امـتـیـــــــــــاز مـنــفـــــــــــي

نمره منفي

 تعداد 
ارزشیابي 

شده

سطح 
کیفی 
نهایی 
محصول

 رنگساختمونتاژ
کد7کد9کد6کد8کد5کد4کد3کد2کد 1

فنربندي،
تعلیق و 
فرمان 

موتور و 
انتقال 
قدرت 

تجهیزات ترمز   
الکتریکي

تزیینات 
داخلي و 

خارجي

صداهاي 
رنگنفوذ آببدنهغیرعادي

سواري

+0,00,00,00,00,50,10,60,02,63,8150Aنیسان تیانا1

+0,00,00,00,00,30,01,20,013,515,090Aنیو مزدا 23

+0,00,00,00,00,00,010,00,05,015,03Aمزدا32

+0,30,00,00,13,00,37,60,06,017,3216Aنیسان ماکسیما4

+0,20,00,00,07,30,76,10,05,720,084Aگرند ویتارا5

+0,00,20,00,410,50,64,80,07,023,6223Aمگان6

+0,10,20,11,47,40,77,90,16,724,5483Aتندر 90 پارس خودرو7

+0,10,30,30,58,42,17,50,25,124,5532Aتندر 90 ایران خودرو8

+2,80,20,40,83,30,13,20,014,124,8218Aهیوندایي اونته9

+0,30,80,40,910,12,26,90,23,425,1449Aپژو 10206

11206SD0,30,80,41,210,52,06,90,03,726,0467پژوA+

A  3,90,02,62,15,60,413,70,015,043,335هیوندایي ورنا12
A  0,917,71,52,67,91,17,31,08,248,1432 ریو13
14MVM53015,70,83,08,93,30,420,60,111,764,6145  A
+5,29,91,23,524,92,67,81,310,266,6494Bسمند15

+2,83,62,63,128,03,014,11,58,366,9239Bپژو پارس خراسان16

+2,26,23,03,227,13,215,40,99,070,3205Bپژو 405 خراسان17

+13,614,34,42,43,76,111,80,014,771,1114Bلیفان18620

+1,68,71,24,032,12,914,52,36,573,7487Bپژو 19405

+2,55,72,17,326,11,524,12,410,181,890Bتیبا20

21MVMX331,315,22,010,86,20,236,00,611,984,3125B+

+1,78,04,83,636,50,925,57,813,2102,050Bپژو پارس22

23MVM1101,916,43,27,827,53,830,50,612,6104,2133  B
24520i9,515,710,23,423,912,015,00,015,0104,822لیفان  B
B  1,73,32,55,035,34,230,81,724,2108,618چری ویانا25
26X131 4,411,84,010,725,93,739,711,09,9121,0578سایپا  B
B  10,011,79,41,725,011,136,72,815,0123,39لیفان27
28X132 4,110,54,58,930,43,840,39,514,4126,4511سایپا  B
B  4,111,03,44,439,81,337,410,017,0128,348سایپا X 132 کاشان29
B  4,38,31,77,031,74,348,06,117,1128,4416 سایپا X131 پارس خودرو30
B  5,926,51,84,653,15,422,43,07,1129,6222پژو Roa سال31

وانت

+4,51,40,10,632,48,747,39,215,797,9143Bوانت کاپرا1

B  1,31,40,30,823,59,846,60,014,3119,9153وانت مزدا تک کابین2
B  17,53,025,50,054,04,531,50,013,5149,510وانت شوکا3
4Z24i 18,25,311,211,543,25,348,525,017,6185,917وانت نیسان  C
C  15,612,714,210,645,94,554,925,015,2198,6161وانت دیزل زامیاد5
C  8,126,99,912,440,816,553,19,625,8203,2500وانت پیکان تبریز6
C  8,61,70,41,559,210,776,533,817,0209,5146وانت مزدا دو کابین7
8CNG 19,08,818,212,451,35,558,125,014,5212,9276وانت نیسان  C

خیلي خوبخیلي خوب قابل قبولقابل قبول خوبخوب حداقل قابل قبولحداقل قابل قبول
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نمودارمقايسه اي 
میانگین نمره منفي 
خودروهاي سبك - 
سطح قابل قبول   

نمودارمقايسه اي 
میانگین نمره منفي 
خودروهاي سبك - 
سطح خیلی خوب   

نمودارمقايسه اي 
میانگین نمره 
منفي خودروهاي 
سنگین - سطح 
خیلي خوب 

نمودارمقايسه اي 
میانگین نمره منفي 
خودروهاي سبك - 
سطح خوب 
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سطح خوب  -نمودارمقايسه اي ميانگين نمره منفي خودروهاي سنگين  

90سال   89سال  
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سطح قابل قبول  -نمودارمقايسه اي ميانگين نمره منفي خودروهاي سنگين 

90سال   89سال  

نمودارمقايسه اي 
میانگین نمره 
منفي خودروهاي 
سنگین  - سطح 
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میانگین نمره 
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سنگین - سطح 
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105.0 105.0

111.3 108.0 111.0 106.5 108.7

101.7

97.7

102.8 103.4

105.3

67.5 65.6 62.5 60.0 60.0
64.1 66.3 64.0 64.7 66.2 65.0 62.3

100.0 99.5 97.2

83.0
75.0 79.5 79.4 73.6

116.3
108.8 108.3 105.0

102.0

0

100

200
فروردين خرداد ارديبهشت مرداد تير شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

MVM 110 MVM 530 MVM x3 چري ويانا

و سناباد خودروتوس خودرو مديران -روند تغييرات نمره منفي آديت تركيبي 

28.0 24.6 23.8 24.7 25.5 25.0 25.4 24.6 25.2 24.6 25.5 24.6

28.0 26.4 27.9 26.5 26.9 27.1 25.8 24.1 26.1 24.9 25.0 23.2

244.8

224.9

206.7 209.2 208.1 204.8 199.9 199.4 194.9
183.8 183.1 181.6

87.2
78.8

72.5 73.1 67.9 69.2 67.1 68.7 67.1 67.6 66.3
78.2 73.1

66.9 66.8 65.0 65.2 65.6 66.7 66.0 65.4 63.9

-20

120

260
فروردين خرداد ارديبهشت مرداد تير شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

206پژو  206SDپژو  وانت پيكان تبريز خراسان 405پژو  پژو پارس خراسان

خودروگروه ايران  -روند تغييرات نمره منفي آديت تركيبي

روند تغییرات 
نمره منفی آديت 
ترکیبی- مديران 
خودرو و سناباد 
خودرو توس

روند تغییرات 
نمره منفی آديت 
ترکیبی-  گروه 
ايران خودرو

92.9

89.6
79.1

67.4 68.7 72.7 69.7 71.5 69.3 68.4 68.3 68.0

25.2 25.2 25.1 25.5 25.1 24.7 24.5 23.9 24.7 23.8 23.4 23.9

135.2 131.5 133.0
128.0 126.1 122.3

103.2 100.3

73.3
66.9 67.6 66.5 66.9 65.3 65.5 66.2 65.6 66.5 65.1 65.0

20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

-10

95

200
فروردين خرداد ارديبهشت مرداد تير شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

405پژو  ايران خودرو 90تندر سال Roaپژو پژو پارس سمند گرند ويتارا

گروه ايران خودرو-روند تغييرات نمره منفي آديت تركيبي

روند تغییرات 
نمره منفی آديت 
ترکیبی-  گروه 
ايران خودرو

130.8 130.0 127.4 124.7 120.8
119.5

117.3

116.0 113.8 111.6

52.5 51.8 50.1 47.9 47.6 48.1 47.1 46.9 47.4 46.5 46.5 45.5

139.3 135.6 133.4 132.0 129.3 127.2 123.9 121.0

120.2

118.1 117.2 114.4

72.5
79.0 78.9

84.3 82.1 80.3
84.1 81.3 77.9

151.3

140.0 130.0 135.0

103.8

137.1
130.0 130.3 128.5

123.1

0

90

180
فروردين خرداد ارديبهشت مرداد تير شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

X131  سايپا ريو تيبا X132سايپا  كاشان X132سايپا 

سايپا و سايپا كاشان -روند تغييرات نمره منفي آديت تركيبي 

روند تغییرات 
نمره منفی آديت 
ترکیبی-  سايپا و 
سايپا کاشان
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18.0 17.6 18.6 16.4 18.9 18.4
16.6 15.0 16.6 17.6 16.2 15.0

25.5 25.3 25.0 25.2 26.4 25.0 24.6 23.5 23.3 23.6 23.0 22.7

136.0 136.4 134.9 133.8 130.2 127.2 125.1 124.2 121.3
115.6

25.5
24.5 24.4 23.1 22.7

23.3 22.8 23.2 24.0 23.3 22.9

23.2

3.0 3.6 3.3 4.6 3.6 3.9 3.5

-20

70

160
فروردين خرداد ارديبهشت مرداد تير شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

ماكسيما پارس خودرو 90تندر پارس خودرو  X131سايپا   مگان نيسان تيانا 

پارس خودرو -روند تغييرات نمره منفي آديت تركيبي

18.0 16.2 15.0 15.0 15.0 14.1 13.8 15.0 15.0 15.0 15.0

15.0 15.0

137.9 135.6 133.1 130.8 130.7 130.0
122.3

110.4 109.3 108.9 109.4 105.0

238.6 235.3 231.9 229.6 230.6 227.5
219.4

197.8
186.4

175.9 177.3
162.5

96.9 97.0 99.2 98.3 97.5 97.1 97.0 96.9 98.6 99.7 99.0

-10

150

310
فروردين خرداد ارديبهشت مرداد تير شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

3نيو مزدا   2مزدا  وانت مزدا تك كابين وانت مزدا دو كابين وانت كاپرا

بهمن موتور  -روند تغييرات نمره منفي آديت تركيبي

232.9 231.7
227.4 225.3

219.4
214.6

208.3
201.6

195.2
187.8

178.2

158.3

218.3

168.2

151.3 148.8 147.5

218.3 215.0 214.0
208.9 205.0 201.3 197.2

192.3
185.9

175.4
169.4

153.5

100

200

300
فروردين خرداد ارديبهشت مرداد تير شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

وانت شوكا Z24iوانت نيسان  CNGوانت نيسان  وانت ديزل زامياد

زامياد  -روند تغييرات نمره منفي آديت تركيبي

42.5 45.0 43.8 42.3

25.0 24.1 25.0 24.5 24.1 25.0 23.8 24.5 27.0 27.3 23.9 24.3

126.7
121.7

119.2
110.0

90.0

100.0

73.5
68.9 72.1 71.3 70.0 70.0

0

90

180
فروردين خرداد ارديبهشت مرداد تير شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

ورنا  اونته ليفان 520iليفان  620ليفان 

كرمان موتور و خودروسازان راين -روند تغييرات نمره منفي آديت تركيبي

روند تغییرات 
نمره منفی آديت 
ترکیبی-  پارس 
خودرو

روند تغییرات 
نمره منفی آديت 
ترکیبی-   بهمن 
موتور

روند تغییرات 
نمره منفی آديت 
ترکیبی-   زامیاد

روند تغییرات 
نمره منفی 
آديت ترکیبی-   
کرمان موتور و 
خودروسازان راين
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ITM285 تراکتور
درصد از نمره منفیشرح عیبکد
20ایرادات رنگ و ظاهری1
31تنظیم نبودن گشتاور پیچ و مهره ها2
18ایرادات عملکردی3
5نشتی سیاالت4
24ایرادات مونتاژ5
2ایرادات جوشکاری6

37,1میانگین امتیاز منفی

ITM399 تراکتور
درصد از نمره منفیشرح عیبکد
20ایرادات رنگ و ظاهری1
20تنظیم نبودن گشتاور پیچ و مهره ها2
22ایرادات عملکردی3
6نشتی سیاالت4
30ایرادات مونتاژ5
2ایرادات جوشکاری6

43,5میانگین امتیاز منفی

ايرادات رنگ و 
ظاهري

20%

تنظيم نبودن 
گشتاور پيچ و  

مهره ها
31%

ايرادات  
عملكردي

18%

نشتي سياالت
5%

ايرادات مونتاژ
24%

ايرادات  
جوشكاري

2%

گانه از نمره 6نمودار درصد سهم هر يك از كدهاي 
منفي 

ايرادات رنگ و 
ظاهري

20%

تنظيم نبودن 
گشتاور پيچ و  

مهره ها
20%

ايرادات  
عملكردي

22%

نشتي سياالت
6%

ايرادات مونتاژ
30%

ايرادات  
جوشكاري

2%

گانه از نمره 6نمودار درصد سهم هر يك از كدهاي 
منفي 

 محص��والت تولیدي ش��رکت تراکتورس��ازي ایران 
هرس��اله توسط کارشناس��ان واحد ارزشیابي خودروي 
ش��رکت بازرسي کیفیت و اس��تاندارد ایران ، براساس 
دس��تور العمل ارزش��یابي تراکتور مورد بازرس��ي قرار 

مي گیرند.
براي نش��ان دادن وضعیت کیف��ي این محصوالت، 
همانند خودروهاي گروه س��بک و س��نگین، ۵ سطح 
کیفي در نظر گرفته ش��ده است. عیوب مشاهده شده 
بر اس��اس کدهاي ش��ش گانه طبقه بندي و در قالب 
گزارش��ات ماهانه به شرکت تراکتورسازي ایران ارسال 
مي شود. این شرکت نیز با برگزاري جلسات تخصصي 
با کارشناس��ان و مس��ئولین کیفیت نس��بت به تهیه و 
اجراي برنامه زمانبندي شده و اقدامات اصالحي جهت 
پیگیري و رفع عیوب و در نتیجه بهبود وضعیت کیفي 

محصوالت اقدام مي نماید.

بازرسی تراكتور

نتايج ارزشيابی محصوالت شركت های تراكتورسازی در سال 90
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آدیتC  )تس��ت جاده( ب��ا هدف بررس��ي و ارزیابي عیوب عملکردي خ��ودرو و دوام 
سیس��تمها و قطعات آن در طي 20000 کیلومتر تس��ت جاده در مسیرهاي معین، با در 

نظر گرفتن شرایط آب و هوایي و اقلیمي کشور، انجام مي شود. 
نتایج آزمون  جاده اي آدیت C که حدود یک دهه از اجراي آن مي گذرد اشاره به عیوبي 
دارد که همواره مد نظر مش��تریان بوده اس��ت. ایرادات ایمني و عملکردي مهمي همچون 
نش��ت شدید بنزین، قفل شدن چرخ ها، خارج شدن اهرم دسته دنده، خاموش شدن خود 
به خودي خودروها حین حرکت و ... از آن جمله اس��ت که هر یک از این ایرادات به نوبه 
خ��ود مي تواند باعث بروز حوادث ش��دید رانندگي گردد. از دیگر م��وارد مي توان به عدم 
عملکرد برخي از قطعات مهم و اساس��ي خودروها مانند باتري، دینام، اس��تارت، بلبرینگ 
چرخها، س��یبکها، گیربکس، سیس��تم کالچ، دیفرانسیل و ... اش��اره نمود که بروز تمامي 
این ایرادات جز با پیمایش خودروها در شرایط اقلیمي و جاده اي کشور میسر نمي باشد.

از ابتداي انجام آدیت C تاکنون 131 دس��تگاه خودرو تحت تس��ت قرار گرفته اند که 

نتیجه آن کش��ف بیش از ۴0 ایراد ایمني، ۴0 ایراد عملکردي منجر به توقف، 200 ایراد 
مهم و اساس��ي و نزدیک به 1000 ایراد قابل مالحظه توس��ط مشتري، بوده که این آمار 

نشان دهنده کارآمدي این نوع آدیت مي باشد.
بدون ش��ک مي ت��وان گفت، آدیت C یک��ي از بهترین روش ها براي ارزش��یابي کیفي 
خودرو، با ش��رایط کامال واقعي مي باش��د که در صورت توجه خودروسازان به نتایج آن و 

حمایت مراجع ذیصالح، تاثیرگذاري آن به مراتب بیشتر خواهد شد. 
از آنجایی که در اس��تاندارد مقررات تائید نوع خودرو )اس��تاندارد ملي ایران به شماره 
692۴( به انجام تست جاده در مراحل اولیه تائید نوع اشاره شده، سازمان ملي استاندارد 
ایران در نظر دارد این دس��تورالعمل را به صورت اس��تاندارد ملي ایران تدوین نموده و به 

اجرا درآورد.
با ابالغ استاندارد جدید که نسبت به دستورالعمل قبلي سختگیرانه تر و کامل تر بوده و 
از کارآیي بیش��تري برخوردار است در آینده شاهد نتایج موثرتري در کشف ایرادات براي 

بهبود کیفیت خودروها و نهایتاً رضایت مشتریان خواهیم بود.
  در سال 1390 علیرغم عدم تحویل به موقع نمونه خودروها توسط برخی شرکتهاي 
خودروس��از، تعداد 18 نمونه خودرو تحت تس��ت قرار گرفته اند ک��ه نتیجه آن دو ایراد 

ایمنی، یک ایراد عملکردی منجر به توقف و 8۴ ایراد مهم و اساسی بوده است.

4آديتC  )تست جاده(
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:)Type Approval(  تائيد نوع

یکي از روش��هاي حصول اطمینان از اجراي استاندارد در صنعت خودرو، اجرای مقررات 
تایید نوع خودرو است. این مقررات باعث ایجاد یک نظام جامع و یکپارچه در زمینه ارزیابي 

کیفي خودروها از منظر رعایت الزامات استاندارد شده است.
در اواخر س��ال 13۷8 وزارت صنایع وقت با کمک تمامي ش��رکت هاي خودروساز داخلي 
و س��ایر مراجع ذیصالح کشور و همچنین شرکت بازرس��ي کیفیت و استاندارد ایران موفق 
ش��د براي اولین بار کلیات مربوط به مقررات تائید نوع خودرو در کش��ور را تدوین کند. این 
EEC مقررات برگرفته از مقررات اس��تانداردهاي تائید نوع اروپایي به نام دستورالعمل هاي 

)European Economical Community( بوده است. 
پس از تدوین مقررات تائید نوع خودرو در کش��ور، ش��رکت بازرسي کیفیت و استاندارد 
ایران با پیشینه قوي و روشن در حوزه هاي مختلف بازرسي و شناخت استانداردهاي خودرو، 

مقدمات اس��تقرار نظام تأیید نوع خودرو را در کشور فراهم نمود. این شرکت با تشکیل کار 
گروه هاي فني و برگزاري جلس��ات متعدد با خودروس��ازان داخلي، ضمن بررس��ي تک تک 
اس��تانداردهاي ۵۵گانه EEC ، قابلیت هاي اجراي این اس��تانداردها در کش��ور را نیز مورد 

بررسي قرار داد.
استانداردهاي تائید نوع که معروف به استانداردهاي همولوگیشن هستند، ۵۵ استاندارد 
جداگانه در زمینه هاي سیس��تم ترمز، فرمان، موتور، آزمون هاي مخرب )تس��ت تصادف( و 
غیره هس��تند. عالوه بر این یک استاندارد مقررات تائید نوع خودروي کامل نیز وجود دارد. 
این اس��تانداردها پس از ۴ سال کار مستمر توسط ش��رکت بازرسي، نهایتاً با مشارکت فني 
خودروس��ازان، تدوین و در کمیته هاي ملي س��ازمان ملی استاندارد ایران تصویب و بصورت 

استاندارد ملي اجباري درآمد.
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مجموعه  اس��تانداردهاي اروپایی تائید نوع خودرو که درابتدا با ویرایش س��ال 1998 
میالدي توس��ط شرکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران تدوین شدند، هر ساله توسط 
کارشناس��ان این شرکت مورد بررسی و بازنگری قرار می گیرند.  در سال 1382، شرکت 
بازرس��ي کیفیت و استاندارد ایران ظرف کمتر از یک سال تمامي استانداردهاي ۵۵ گانه 
EEC و تدوی��ن مقررات و روش اجرایي تائید نوع خودرو را تدوین نمود و به عنوان یکي 
از ش��رکتهاي بازرسي ذیصالح تائید نوع خودرو در کشور از سوي سازمان ملی استاندارد 
ایران، جهت بررس��ي مدارك و گزارشات تست و همچنین بازرسي خودروهاي تولیدي و 
وارداتي در ایران معرفي گردید. از دیگر فعالیت هاي ش��رکت بازرسي کیفیت و استاندارد 
ای��ران در زمین��ه تائید نوع را مي توان به تهیه چک لیس��ت هاي بازرس��ي و آزمون تائید 
نوع خودرو، مطالعه و مقایس��ه س��ایر اس��تانداردها با اس��تانداردهاي ملي ایران همچون 

 FMVSS  کشورهاي عربي حاش��یه خلیج فارس و GOLF ،چین GB اس��تانداردهاي
آمریکا، برگزاري سمینارها و کالسهاي آموزشي در رابطه با تائید نوع خودرو در شرکتهاي 
خودروساز داخلي و همچنین شرکت در سمینارهاي مراکز علمي کشور همچون دانشگاه 

تهران اشاره نمود.
ضم��ن اینکه این ش��رکت تاکنون مدارك و گزارش��ات تس��ت نزدیک ب��ه 6۵0 مدل 
خودروي تولیدي و وارداتي از 1۷0 شرکت سازنده و یا واردکننده خودرو را بررسي نموده 
و گزارش آن را به س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران ارس��ال نموده است. در سال 1390، به 
رغم کاهش قابل محسوس فعالیت شرکت های واردکننده و تولیدکننده خودرو در کشور، 
ش��رکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران، مدارك و مستندات 66 مدل خودرو را مورد 

بررسی و ارزیابی قرار داده و مجوز تائید نوع آنها را صادر نموده است.  
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پس از تدوین اس��تانداردهاي ۵۵گانه EEC و متعاقب آن تدوین اس��تاندارد 
692۴ تحت عنوان “مقررات و روش اجرایي تائید نوع خودرو” توس��ط ش��رکت 
بازرس��ي کیفیت و استاندارد ایران،تائید نوع خودرو از سال 1383 در ایران آغاز 
ش��د. بدین ترتیب تمامی خودروس��ازان برای هر نوع خودروی تولیدی اقدام به 
اخذ گواهینامه تائید نوع از س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران نمودند. در این اثنا 
ب��ه علت عدم آگاهی بس��یاری از خودروس��ازان از این روی��ه جدید و همچنین 
حجم بس��یار زیاد درخواست تائید نوع در کشور، یکی از مهمترین مراحل تائید 
نوع یعن��ی تطابق تولید،برای خودروس��ازان داخلی، تا مدتی ب��ه اجرا درنیامد. 
بدین منظور سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری شرکت های بازرسی اقدام 
به تدوین دس��تورالعمل تطاب��ق تولید نمود و نهایتاً در اواخر س��ال 1389 این 
دس��تورالعمل به تمامی شرکتهای خودروساز ابالغ و از ابتدای سال 1390 الزم 

االجرا اعالم شد.
هدف از اجراي تطابق تولی��د COP. ارزیابي وانطباق محصوالت تولیدی، با 
نمونه اولیه ای است که قبال تایید شده است. تطابق تولید در دو بخش ارزیابي 
اولیه و ارزیابي ادواري انجام می ش��ود. ارزیابي اولیه به منظور حصول اطمینان 
از وجود سیس��تم هاي مدیریت کیفی��ت در کارخانه س��ازنده، ایجاد ترتیبات و 
روشهاي رضایتبخش براي اطمینان از کنترل موثر در حین تولید مطابق با نوع 
تائید ش��ده و همچنین بازرس��ی و کنترل نمونه تولید شده با نمونه اولیه است 
و در ارزیابی های ادواری تمامی مس��تندات و نتایج بر اساس طرحهای کنترلی 
تدوین ش��ده در مرحله ارزیابی اولیه به منظور اطمینان از اجرای موفق و موثر 

آنها انجام می شود.
ش��رکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران با داشتن سابقه انجام ارزیابی های 
 SouEast ، DongFeng تطابق تولید در چندین ش��رکت خارج��ی همچون
King Long ، Proton ،Chery ،  و کس��ب دان��ش و تجرب��ه کافی در این 
زمینه، در س��ال 1390 توانست 23 مدل خودرو، از 9 شرکت خودروساز داخلی 
را م��ورد ارزیاب��ي اولیه تطابق تولیدCOP ق��رار داده و دو مورد ارزیابي ادواری 

تطابق تولیدCOP نیز انجام دهد.
با توجه به تمایل س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران بر اجرای موثر تطابق تولید، 
در سال جاری، همزمان با اجرای ارزیابی های ادواری، نیاز به انجام آزمون های 
تطابق تولید در مراکز تست ثالث توسط شرکت های بازرسی، نیز بخش مهمی 

از این فعالیت جدید خواهد بود.

پ��س از تدوین اس��تانداردهای تائید ن��وع خودرو به مرور برخي کاس��تي هاي موجود در 
این زمینه نمایان ش��د. از آن جمله می توان به گواهی تائید نوع در مورد خودروهای گروه

N )خودروه��ای حمل بار( اش��اره نمود که گواهی آنها در اغلب م��وارد به صورت خودروی 
ناکامل)ب��دون اتاق بار( صادر مي ش��ود. با توج��ه به اینکه تعداد ۷ عنوان اس��تاندارد از ۵1 
استاندارد ملي اجباري در این نوع خودروها، متاثر از تکمیل خودرو هستند لذا صدور مجوز 
ش��ماره گذاري خودروی ناکامل، به بع��د از نصب اتاق بار )تعیین کارب��ري خودرو( موکول 
می ش��ود، از این رو در س��ال 138۷ با همکاری نزدیک شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران، اس��تانداردی با عنوان ” خودرو- اتاق بار)کاربری( خودروهای ناکامل گروه N- آیین 
نصب کار“ تدوین شد و بالفاصله پس از تصویب آن در کمیته ملي سازمان استاندارد، توسط 
این شرکت به اجرا درآمد. بر این اساس کاربري عبارتست از تمهیداتي براي ایجاد وسیله اي 
ب��ر روي خ��ودروي ناکامل تا عالوه بر کامل کردن خ��ودرو، آن را براي کاربرد در وظیفه اي 

مشخص مناسب سازد.  
در این رویه شرکت خودروساز با نظارت بر نصب کاربری براساس استانداردهای کارخانه 
ای و ش��رکت بازرس��ی با عنوان ناظر بر اجرای اس��تانداردهای ملی اجب��اری مرتبط، فعال 

هستند.
این شرکت پس از تدوین استاندارد کاربری و ابالغ وزارت صنایع از سال 138۷ به عنوان 
مجري بازرس��ي تعیین و تغییر کاربري خودروها از سوي مراجع ذیصالح معرفي شد. از ْآن 
زمان تاکنون تعداد 8۴ مورد نصب کاربری پس از بازرسي مورد تائید قرار گرفته است. عالوه 
بر این ش��رکت بازرسي کیفیت و اس��تاندارد ایران در تدوین استانداردهاي کاربري همچون 

کمپرس��ي، زباله پرس، میکس��ر و ... حضور فعال داشته اس��ت. حضور در اولین سمینار بین 
المللی نصب کاربری ها و کس��ب لوح برتر جهت ارائه مقاله در این زمینه نیز دال بر تالش 

وافر این شرکت است.
در سال 1390 شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تعداد 2۴ مورد بازرسی کاربری 
انجام داده است که گزارشات همه آنها به وزارت صنعت،معدن و تجارت ارسال نموده است.

  COP   تطابق توليد
 )Conformety of
:)Production

  كاربری خودروها
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بازرسي خودروهاي وارداتي یکي دیگر از فعالیت هایي است که بعد از اجراي 
تائید نوع در کش��ور، ضرورت اجراي آن احساس ش��د. پس از آنکه در چندین 
مورد مغایرت هایي مش��اهده شد که ش��رکت سازنده خودرو)طرف خارجي(، به 
علت عدم آگاهي شرکت واردکننده)طرف ایراني(، برخي قطعات و مجموعه هاي 
خ��ودرو را تغیی��ر داده، ب��ه نحوي که خودرو ی��ا خودروهاي واردات��ي با نمونه 
خودرویي که پیش تر موفق به اخذ مجوز تائید نوع در ایران ش��ده بود، متفاوت 
بودند، در شهریور ماه سال 1386، سازمان ملي استاندارد ایران، اجراي بازرسي  
خودروهاي وارداتي را اجباري اعالم نمود و بر این اس��اس این خودروها قبل از 
ورود به کش��ور در محل گمرك یا در محل سازنده)کش��ور مبدا( مورد بازرسي 
فن��ي ق��رار مي گیرند تا بدین ترتیب مش��خصات فني آنها ب��ا آنچه که پیش تر 

واردکننده اعالم نموده، مطابقت داده شود.
با ش��روع این بازرس��ي ها، چندین مورد عدم انطب��اق خودروهاي وارداتي با 
نمونه تائید ش��ده، بس��یاري از واردکنندگان را بر آن داش��ت که قبل از حمل 
این خودروها، انها را بر اس��اس اس��تانداردهاي ملي ایران در مبدا مورد بازرسي 
قرار دهند. بس��یاري از واردکنندگان عمده و نمایندگي ها برآن ش��دند که این 
بازرس��ي ها در محل کارخانه انجام ش��ود تا در صورت مش��اهده مغایرت، اقدام 
اصالح��ي در کارخانه صورت پذیرد ت��ا از پرداخت هزینه هاي اضافي در گمرك 

کشور جلوگیري نمایند. 
گرچه واردات خودرو به نس��بت س��الیان قبل کاهش چش��مگیري داش��ته، 
علیرغم این، در س��ال 1390 نزدیک به 1900 دس��تگاه خ��ودروي وارداتي در 

گمرکات داخل کشور و محل سازنده تحت بازرسي قرار گرفتند.

 

9099

10786

2915 3060

1898

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

86 87 88 89 90

نمودار تعداد بازرسي شده وارداتي

بازرسی 
خودروهای
بازرسي قطعات خودرو وارداتی

ب��ا هدف حص��ول اطمین��ان از رعایت ویژگیه��اي فني، 
انطباق��ات طراحي و وضعیت کیف��ي قطعات و مجموعه هاي 
تولیدي ش��رکتهاي س��ازنده و تامین کنندگان ش��رکتهاي 
صنعتي بزرگ کش��ور، فعالیت شرکت در قالب بازرسي فني، 
نظارت و صحه گذاري ب��ر کیفیت محصوالت تولیدي تامین 
کنن��دگان، بعن��وان نماینده خری��دار در فرآیند نظارت قبل 
از خری��د نزدی��ک به دو دهه  آغاز ش��د  و در این راس��تا با 
بهره گی��ري از تجربیات کارشناس��ان متخصص و زبده خود 
سوابق و تجارب ارزنده اي کسب نموده است . از دیگر تجارب 
این بخش عالوه بر بازرس��ي فن��ي میتوان از تدوین مکانیزم 
ها و رویه  هاي اجرائي کنترل کیفیت ، استانداردهاي ملي و 

دستورالعمل هاي ممیزي نام برد. 

دستاوردهاي این بخش طي سال 1390:
.ISO/IEC1۷020 ارزیابي و اکتساب گواهینامه تائید صالحیت براساس استاندارد 

  ارزیابي و اکتساب گرید B براساس الزامات شرکت ساپکو.
  ارزیابي و اکتساب گرید A براساس الزامات شرکت مگاموتور.

 ارزیابي و اکتساب گرید B براساس الزامات شرکت ایساکو.
 بازرسي قطعات تحت پوشش شرکت ساپکو درقالب 19 سازنده ،۴23 قطعه باحجم 12،20۴،8۵6 محصول.
  بازرسي قطعات تحت پوشش شرکت مگاموتور درقالب11 سازنده ،۵1 قطعه باحجم ۴،0۷۵،301محصول.

 بازرسي قطعات تحت پوشش شرکت سایپاآذین درقالب 38 سازنده ،211 قطعه باحجم 39،12۷،220محصول.
  بازرسي قطعات تحت پوشش شرکت ایساکو درقالب 2 سازنده ،1۴ قطعه باحجم 399،683 محصول.
  بازرسي قطعات تحت پوشش شرکت فراصنعت درقالب 1 سازنده ،2 قطعه باحجم 32،3۵۵ محصول.

 انجام بیش از یکصد و چهل نفرروز آدیت فرآیند.         
 انجام بیش از نودوهشت نفرروز آدیت محصول.         
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انواع 
انواع آزمون بر روی موتورسيكلتموتورسیكلت

باوجوداينكهتصورعمومیمردمازموتورس�يكلت،يکنوعوس�يلهنقليهدوچرخاستامااز
نظراستانداردملی”روشاجرايیتائيدنوعموتورسيكلت“بهشماره7558كهبرگرفتهازمرجع
استانداردروشتائيدنوعموتورسيكلتدراروپاستموتورسيكلتانواعسهچرخوچهارچرخرا

نيزشاملمیشودوبهشكلزيردستهبندیمیشود:

 وس��ایل نقلی��ه  س��ه 
چرخي که سرعت آنها 
بیشتر از ۴۵کیلومتر بر 
س��اعت نباش��د در نوع 
الکتریکي توان اس��مي 
وات  از ۴کیل��و  بی��ش 

نباشد 

همان دسته L3e است 
با ای��ن تفاوت که یدك 

کش کناري دارند 

موت��ورگازی ه��ا یعنی  
ی  نقلی��ه  وس��یله 
س��رعت  که  دوچرخی 
آنها بیشتر از ۴۵کیلومتر 
بر س��اعت نباشد و اگر 
برقی اس��ت توان قواي 
محرک��ه آن بیش��تر از 
نباش��د  وات  کیل��و   ۴
)حداکثر ۴ کیلو وات(  

 وس��ایل نقلیه دو چرخ 
بدون یدك کش کناري 
که ب��ه ق��واي محرکه 
احتراق داخلي با حجم 
س��یلندري بیش از ۵0 
سانتي متر مکعب )سی 
سی / CC( مجهز شده 
اند یا حداکثر س��رعت 
طراحي آنها بیش از ۴۵ 
کیلومتر بر ساعت باشد. 

موتورسیکلتهاي سه چرخ 
یعني وسایل نقلیه اي با سه 
چرخ متقارن که به قواي 
محرکه احتراق داخلي با 
حجم سیلندر بیش از ۵0 
سانتي متر مکعب مجهز 
ش��ده اند و/ ی��ا حداکثر 
سرعت طراحي آنها بیش 
از ۴۵ کیلومتر بر س��اعت 

باشد.

موتورسیکلت هاي چهار 
چرخي اس��ت که جرم 
بدون بار آنه��ا کمتر از 
۴00 کیلوگ��رم، و ی��ا 
۵۵0 کیلوگ��رم ب��راي 
وس��ایل نقلی��ه اي که 
براي حم��ل بار در نظر 

گرفته شده اند .

موتور س��یکلت هاي چهار چرخ س��بک، که جرم بدون بار آن ها کمتر از 3۵0 
کیلوگرم باشد این جرم در وسایل  نقلیه الکتریکي که حداکثر سرعت آنها بیش از 
۴۵ کیلومتر بر ساعت نبوده، جرم باتریها را شامل نمي شود و قواي محرکه داراي 

خصوصیات ذیل مي باشد:
الف - احتراق جرقه اي که حجم سیلندر آنها بیش از ۵0  سانتي متر مکعب نمي 

باشد یا ؛ 
ب – در انواع دیگر احتراق داخلي که حداکثر توان خالص آن بیش از ۴ کیلووات 

نباشد و یا؛
پ- در نوع الکتریکي که حداکثر توان اسمي پیوسته آن بیش از۴ کیلووات نباشد. 

L1eL2eL3e

L5e L7e L6e

L4e

 در این آزمون قواي محرکه) engine( موتورسیکلت بصورت مجزا و دمونتاژ 
شده مورد بررسي قرار مي گیرد.یکسري از قطعات )مثل اگزور(و سیستمهاي 
برق موتورس��یکلت نیز بر روي دس��تگاه قرار مي گیرند . در این آزمون دما و 
رطوبت هوا و دماي روغن و موتور باید طبق استاندارد باشد دما در زمان آزمون 

باید بین 10 تا ۴۵ درجه باشد.
ه��دف از اج��راي این آزم��ون بدس��ت آوردن حداکثر ت��وان خالص انجین 

موتورس��یکلت بر روي شاس��ي دینامومتر در انتهاي میل لنگ و دور موتور 
متناظر با آن است .

همچنین مصرف ویژه سوخت که عبارت از مقدار سوختي که به ازاي هر واحد 
از توان خروجي در هر ساعت مصرف مي شود نیز در این آزمون بدست مي 
آید. انجین از دور rpm3000 تا باالترین دوري که توان موتورسیکلت باالخره 

افت مي کند ) معموال" rpm9000 ( تست مي شود. 

آزمون 
توان خالص

بازرسی موتورسيكلت
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هدف از انجام این آزمون تعیین موقعیت کنترلهاي موتورسیکلت از قبیل دستگیره فرمان 
و کلیدهاي روي آن ، اهرمهاي پایي ، جا پایي و ... اس��ت. مش��خصات و الزامات کنترلها و 

موقعیتها عبارتند از:
 جهت گردش سوئیچ جرقه  : موافق حرکت عقربه ساعت   

 سوئیچ جرقه یا سوئیچ جرقه و استارت :  باید داراي سه وضعیت ( خاموش   B( جرقه  
C( و استارت باشد

 دستگیره گاز: 1(کنترل دستي 2(روي فرمان سمت راست 3(دستگیره گردان ۴( خالف 
جهت عقربه هاي ساعت سرعت افزایش یابد   

 کلید قطع برق انجین/ خفه کن : روي فرمان سمت راست   
 ترمز جلو : 1 – اهرم دستي 2- روي فرمان سمت راست ، به سمت جلو  

 ترمز عقب)در مدل داراي کالچ دستي( : 1- روي بدنه سمت راست 2- کنترل توسط 

پدال  
 ترم��ز عقب )در مدلهاي بدون کالچ دس��تي(  : 1- روي فرمان ، طرف چپ ، س��مت 
جلو 1-1 – کنترل توسط اهرم دستي2- روي بدنه طرف راست1-2- کنترل توسط پدال

 کالچ :1- فعال ش��ونده توس��ط دست 2- روي فرمان س��مت چپ ، سمت جلو3- به 
صورت اهرم دستي 

 تعویض دنده پایي : 1- روي بدنه سمت چپ2- اهرم پایي یا بازوي اهرم دو طرفه 
 بوق )در مدلهاي تعویض دنده پایي( : 1- سمت چپ فرمان 2- دکمه اي یا کلیدي 

 بوق )در مدلهاي تعویض دنده دستي( : 1- سمت راست فرمان 2- دکمه اي یا کلیدي 
ش��یر بنزین : 1- داراي سه وضعیت RES. OFF . ON به ترتیب از چپ به راست و 
درجهت عقربه ساعت )وضعیت res یا رزرو براي این است که موتور سوار بداند بنزین اش 

در حال اتمام است( 

ه��دف از انجام این آزمون تعیین مش��خصات فني باتري از قبیل ابع��اد ، ظرفیت ، ویژگیهاي 
تخلیه س��ریع ، مقاومت در برابر لرزش  و عمر آن اس��ت. ش��ایان ذکر است اکثر قریب به اتفاق 
موتورس��یکلتهاي تولید داخل از باتریهاي داخلي با نش��ان استاندارد استفاده می کنند. شرایط 
محیطي آزمون باید داراي دماي بین  1۵تا  3۵درجه سلس��یوس و رطوبت نس��بي بین  2۵تا  

۷۵درصد 
آزمون ابعاد ** ظرفیت10 ساعته )مقدار الکتریسته اي است که ظرف مدت  10ساعت از باتري 
اس��تخراج شده و بر حسب آمپر ساعت بیان مي شود.( ** ویژگیهاي تخلیه سریع )ویژگیهاي 
یک باتري که طي دوره تخلیه در یک جریان نس��بتا وس��یع با توج��ه به ظرفیت باتري ظاهر 

مي شود.(** مقاومت در برابر لرزه )آزمون فوق باید در شرایط زیر بر روي یک باتري کامال شارژ 
شده انجام شد و وجود یا عدم حالت غیرعادي در باتري بررسي شود. جهت لرزه در جهت باال و 
پائین . شتاب لرزه  6/68متر بر مجذور ثانیه . فرکانس لرزه : مقدار فرکانس از  ۵0هرتز افزایش و 
سپس از  ۵00هرتز تا  ۵0هرتز کاهش را با آهنگ پیوسته و منظم ، ظرف مدت زمان  10دقیقه 

اعمال می شود. مدت زمان لرزش 2 ساعت مي باشد
آزمون عمرباتري )بر اساس جدول اطالعاتي زیر، باتري به مدت  1ساعت تخلیه و بالفاصله به 
مدت  ۵ساعت شارژ مي شود. طبق جدول فوق یک بار تخلیه و شارژ به عنوان یک چرخه عمر 

محسوب مي شود.(

   حداقل ش��دت صوت منتش��ر شده از بوق موتورسیکلت در اتاق آکوستیک و در سلول با 
احراز شرایط استاندارد نباید کمتر از db 9۵ باشد. ضمنا“ این مقدار نباید بیشتر از db120 باشد.
  آزمون دوام عملکرد بوق می بایست ۵0000 سیکل کار کند که به ازای هر 1 ثانیه ، ۴ ثانیه 
استراحت و طبق استاندارد می تواند در سیکل 2۵000 مجددا" تنظیم شود و در کل مراحل 

تست صوت غیر قابل قبول منتشر نشود و با شرایط استاندارد نیز منطبق باشد. مجددا"حداکثر 
شدت صوت اندازه گیری شده و میزان شدت صوت نباید از db  9۵ کمتر و از db120 بیشتر 
باشد. حداکثر شدت صوت بوق در حالتی که بر روی موتورسیکلت نصب شده است با رعایت 

شرایط استاندارد نباید کمتر از db93 باشد. 

در این آزمون چرخ جلوي موتورسیکلت کامال" مهار شده و چرخ عقب بر روي یک غلتک 
قرار مي گیرد . به گونه اي که بتوان بصورت درجا حرکت موتورس��یکلت را ش��بیه سازي 
نمود. راکب موتورس��یکلت را در یک سیکلي که در متن استاندارد با جزئیات ذکر شده به 

حرکت درآورده و کلیه گازهاي خروجي از اگزوز موتورسیکلت توسط دستگاه با استفاده از 
روش کربن باالنس مورد آنالیز قرار گرفته و مصرف سوخت موتورسیکلت در 100 کیلومتر 

بدست مي آید. 

آزمون موقعیت کنترل ها و عملكردها

آزمون باتري موتورسیكلت

آزمون هشدار دهنده شنیداری

آزمون  مصرف  سوخت

ه��دف از انجام این آزمون بدس��ت آوردن 
ط��ول ، عرض ، ارتفاع ، جرم خالص ، جرم 
در ح��ال حرکت و حداکثر جرم فني مجاز 

اعالم شده توسط سازنده است. 

هدف از انج��ام این آزمون تعیین موقعیت 
تجهیزات روش��نایي از قبیل چ��راغ جلو ، 
چراغ عقب ، چراغهاي راهنما ، چراغ اعالم 

خطر و ... است. 

آزمون 
جرم ها و ابعاد

آزمون موقعیت تجهیزات 
روشنايي
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هدف از انجام این آزمون تعیین دوام ، کارآیي و انرژي گسیختگي تایر است.
مواردي که در آزمون تایر مورد بررسي قرار مي گیرد عبارتند از :

وضعيتظاهري
انرژي گسیختگي تایر : میله فوالد داراي انتهاي نیمکره به قطر 8±1/0 میلمتر با سرعت 

۵0±۵/2 میلیمتر در دقیقه به تایر وارد مي شود 
w= انرژي گسیختگي برحسب کیلوگرم نیرو در سانتیمتر 

P= مقدار حرکت میله فوالدي بر حسب سانتیمتر 
 F= نیروي فشاري میله فوالد بر حسب کیلوگرم نیرو است.

   دوامتاير
تایر را مدت حداقل 3 س��اعت در دماي 38±3 درجه سلسیوس قرار مي دهیم و به اندازه 
فشار باد اولیه آنرا باد مي کنیم تایر را به همراه رینگ بر روي استوانه  با قطر خارجي 1۷0۷ 
میلیمتر و عرض برابر یا بزرگتر از عرض کلي تایر بوده و جنس آن از اس��تیل و س��طح آن 
کامال صاف و یکنواخت باشد قرار مي دهیم )مي توان از استوانه هاي با قطر 1000 میلیمتر 
تا 2000 میلیمتر با در نظر گرفتن کلیه موارد ذیربط استفاده نمود .( دماي اطراف تایر در 

حین آزمون باید 38±3 درجه سلسیوس باشد.

آزمون تاير موتورسیكلت

 :)L3e( 1- گروه موتورسیکلتهاي 
 در این گروه سیستم ترمز فقط روي یک چرخ عمل مي نماید.

 :)L4e(2- گروه موتور سیکلتهاي داراي یدك کش
در این گروه سیستم ترمز روي یک چرخ موتورسیکلت و یا همزمان روي چرخ عقب و چرخ 

یدك کش عمل مي کند.
3- گروه وسایل نقلیه داراي سه چرخ متقارن )L5e(: در این گروه سیستم ترمز روي یک 

یا دو چرخ عمل مي کند. 
سیستم ترمز ترکیبي در دسته هاي مختلف موتورسیکلت چگونه عمل مي کند

 :)L3e( 1- گروه موتورسیکلتهاي
در این گروه سیستم ترمز با عملکرد حداقل یک کنترل بر روي دو ترمز، در دو چرخ مختلف 

عمل  مي کند. 
)L4e( 2- گروه موتور سیکلتهاي داراي یدك کش

سیستم ترمز روي همه چرخها عمل مي کند.
3- گروه وسایل نقلیه داراي سه چرخ متقارن )L5e(: در این گروه سیستم ترمز روي همه 

چرخها عمل مي کند. 

سطح آزمون باید خشک، کامال مسطح )یعني شیب بیشتر از یک درصد نداشته باشد( و 
بدون هرگونه مواد خارجي باشد. همچنین سطح آزمون باید چسبندگي خوبي داشته باشد. 

بعنوان مثال: آسفالت خشک یا سطحي با ضریب اصطکاك بیشتر از 0/۷۵ 
یادآوری :  آزمون عملکرد ترمز دس��تي در ش��یب بر روي یک ش��یب مشخص شده انجام 

مي شود. 
دمای محیط در آزمون عملکرد ترمزگیري 

دماي محیط باید صفردرجه سلسیوس تا ۴0 درجه سلسیوس باشد. 
سرعت باد در آزمون عملکرد ترمزگیري 

سرعت متوسط باد نباید بیشتر از پنج متر برثانیه باشد
مسیر آزمون برای آزمونهای پایه و ترمز خیس در آزمون عملکد ترمزگیري 

ضروري است که سطح آزمون با مسیري به طول مناسب، از نقطه اي که آزمون شروع مي 
شود تا نقطه اي که موتورسیکلت به حالت سکون مي رسد عالمت گذاري شود. 

این مس��یر براي گروه موتورس��یکلتهاي )L3e( باید 2.۵ متر عرض داش��ته باش��د. براي 
موتورسیکلتهاي داراي یدك کش )L4e( و موتورسیکلتهاي سه چرخ متقارن )L5e ( باید 

داراي عرض2.۵متر باضافه فاصله دو چرخ عقب باشد.

  انواع سیستمهای ترمز 

سطح آزمون در عملكرد ترمزگیري 

)براي موتورسیکلتهاي س��ه چرخ و چهار 
چرخ کاربرد دارد( 

موتورسیکلت با موتور خاموش روي سطح 
ش��یبدار آزم��ون 18 درصد)کمي بیش از 
10درجه نس��بت به س��طح افق( قرار داده 
ش��ود. براي بکارگیري ترمز دس��تي در هر 
ش��رایط بارگذاري حداکث��ر نیروي کنترل 
مجاز بکار برده ش��ود بمق��دار ۴00 نیوتن 

بوسیله دست و یا  ۵00  نیوتن بوسیله پا.
معیارهاي پذیرش براي تست ترمز

 آزمون
 ترمز دستي : 
)در صورت 
کاربرد(

آزمون عملكرد ترمز گيري

دوام تایر در سرعت هاي زیاد
بیشتراز 66 میلیمترکمتر از 66 میلیمترحداکثر عرض کلي تایر

فشار باد مربوط به بار ماکزیممفشار باد بر حسب کیلو گرم نیرو بر سانتیمتر مربع
حداکثر بار ضربدر عدد 0/88بار بر حسب کیلوگرم

زمان انجام آزمون به دقیقهسرعت بر حسب کیلومتر در ساعتزمان انجام آزمون به دقیقهسرعت بر حسب کیلومتر در ساعتمراحل آزمون
18012080120

تایر را سرد نمایید تا به دماي 3 ± 38  درجه سلسیوس برسد.
2903012030
31003013030
41103014030

𝑊𝑊 ∗
 

آزمون دوام در کارکرد
تایر اسکوتر و تایرهاي مخصوص فشار کمتایر موتورسیکلتطبقه بندي تایر ها

فشار باد مربوط به بار ماکزیممفشار باد بر حسب کیلو گرم نیرو بر سانتیمتر مربع
ماکزیمم بار ضربدر ضریب باربار بر حسب کیلوگرم

80سرعت آزمون بر حسب کیلومتر در ساعت
مدت آزمون بر حسب ساعتضریب بارمراحل آزمون

11/0047
21/10616
31/152424
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 نیروي ۴00 نیوتن بر روي نقطه اي از سطح 
بیروني دسته )دسته ها( ترمز وارد میشود. 

 نقطه اعمال نیرو باید در فاصله ۵0  میلیمتر از 
انتهاي بیروني دسته باشد. 

ترمزه�ایپايی:   ب��راي انجام این آزمون 
نیروي ۷۵0 نیوتن بطور عمود بر مرکز پدال 

ترمز وارد مي شود 
  بعد از انجام آزمونهاي بارگذاري، سیس��تم 
)سیستمهاي( ترمز باید از نظر آسیب و تغییر 

شکل دائمي مورد بررسي قرار گیرد. 
آزمونپايه:س��رعت توصیه ش��ده آزمون 
باید90 درصد حداکثر سرعت موتورسیکلت 
یا 60 کیلومتربر س��اعت باش��د. هر کدام از 
دو مقدار که کمتر اس��ت. آزمون پایه در دو 

وضعیت انجام مي شود 

  وس��یله آزم��ون باید در جری��ان هر یک از 
آزمونها با دبي 1۵ لیتر در ساعت بطور پیوسته 

و یکسان دو طرف هر ترمز را خیس کند 
براي ترمزهاي دیسکي بدون حفاظ، آب قبل 
از رسیدن به کفشک ها باید بطور مستقیم بر 
روي سطح دیسک با زاویه ۴۵ درجه هدایت 

شود. 
در ترمزهاي کاسه اي مقدار آب توصیه شده 
باید در اطراف لنت ترمز ب��ا زاویه 1۵ درجه 
بطور یکسان توزیع شود هر آزمون ترمز خیس 

باید در دو مرحله انجام گردد. 
مرحله اول: آزمون پایه )خش��ک( که در آن 
نیروي قسمت کنترل، شتاب منفي متوسط  

2/۵  متر بر مجذور ثانیه را ایجاد نماید. 
مرحل��ه دوم: یک آزمون مش��ابه مرحله اول با 
همان نیروي قس��مت کنترل اس��ت، اما ترمز 
)ترمزها( در این حالت  خیس شده است. ترمز 
در حالت خیس مي تواند تا 60درصد به نسبت 
ترمز خشک مي تواند افت داشته باشد یعني باید 

با حداقل شتاب منفي 1.۵ متر بر مجذور ثانیه 

     ش��تاب منفي متوس��ط ویا مس��افت 
توقف ب��راي موتورس��یکلت بای��د اندازه 
گیري ش��ود. درزمان اندازه گیري،چرخها 
نباید قفل شده ونیروهاي قسمت کنترل 

نباید از مقادیر مجاز زیر فراتر روند 
ب��راي ترمزه��اي داراي کنترل دس��تي 

نیروي 200 نیوتن 
ب��راي موتورس��یکلتهاي گ��روه )L3e(و 
 )L۴e( موتورسیکلتهاي داراي یدك کش

داراي کنترل پایي نیروي 3۵0 نیوتن 
 براي موتورس��یکلتهاي سه چرخ متقارن 
)L۵e( داراي کنت��رل پایي نیروي ۵00  

نیوتن 

آزمون اتالف حرارت باید در س��ه قس��مت براي هر 
سیستم ترمزي که مورد آزمون قرار گرفته است، انجام 

شود: 
الف:  یک آزمون پایه در شرایطي که موتورسیکلت 

تحت بار باشد.
ب:  10دفعه ترمزگیري و توقف با  یکي از دو سرعت 
۷0 درصد حداکثر سرعت موتورسیکلت و یا سرعت 
100 کیلومتر بر ساعت، هر کدام که کمتر باشد.براي 
سیستم ترمز مستقل جلو،  و براي آزمون سیستم ترمز 
مستقل عقب،  یکي از دو سرعت ۷0 درصد حداکثر 
سرعت موتورس��یکلت و یا سرعت 80 کیلومتر بر 
ساعت، هر کدام که کمتر باشد. صورت مي گیرد تا 

سیستم ترمز داغ شوند 
ج:  یک آزمون پایه تحت همان ش��رایط بکار گرفته 
شده تا ببنیم وقتي ترمز داغ مي شود چقدر افت راندمان 

ترمزگیري داریم 
 شرایط مورد پذیرش در آزمون اتالف حرارتي عبارت 

است از :
فاصله توقف در حالت ترمزحرارتي حداقل باید کوچکتر 
و یا مساوي 1.6۷ برابر فاصله توقف در ترمز پایه منهي 
0.06۷ برابر 60کیلومتر و یا 0.9 حداکثر سرعت اگر 

کمتر از 6۷ کیلومتر بر ساعت باشد 

آزمون استاتیكي :
ترمزهای دستی : 

آزمون
 ترمز خیس 

ترمز پايه تحت بار:                    
ترمز پايه بدون بار: 

آزمون ترمز
 اتالف حرارتي

هدف از انجام این اس��تاندارد تعیین میزان 
خطاي س��رعت س��نج در اعالم س��رعت 

موتورسیکلت است.
 به این منظور چرخ متصل به سرعت سنج 
ب��ر روي غلتک دس��تگاه قرار م��ي گیرد ) 
چ��رخ جلو ( و چرخ عقب مهار مي ش��ود. 
غلطک مذکور با شیبه سازي سرعت واقعي 
را به چرخ جلو اعمال  مي کند. با توجه به 
حداکثر سرعت موتورسیکلت ، این آزمون 
در1 ، 2 یا 3 سرعت مختلف انجام مي شود 
و میزان اختالف بین س��رعت نمایش داده 
شده س��رعت سنج و سرعت واقعي بدست  
مي آید که باید با ش��رط الزم در استاندارد 

مطابقت نماید.
معم��وال“ در س��رعت ۴0کیلومت��ر و در 
80درصد حداکثر سرعت موتورسیکلت این 
آزمونها انجام مي شود . اختالف بین عددي 
که س��رعت سنج نمایش مي دهد و عددي 
که مورد اندازه گیري قرار میگیرد)مثال“۴0( 
م��ورد  س��رعت   0.1 از  بیش��تر  نبای��د 

اندازه گیري)یعني۴( + 8 باشد.

 در موتورسیکلت باید براي سرنشین ) نفر 
دوم ( محل هایي براي دستگیره سرنشین 
وج��ود داش��ته باش��د اگر یک دس��تگیره 
استفاده مي شود باید به زین نزدیک بوده و 
نسبت به صفحه طولي میاني موتورسیکلت 
متقارن بوده و نیروي کشش عمودي 2000 

نیوتني را بصورت استاتیکي تحمل نماید.
اگر دو دستگیره استفاده مي شوند باید به 
ش��کل متقارن در هر طرف موتورسیکلت 
یک دس��تگیره نصب ش��ود و ه��ر یک به 
تنهایي بتوانن��د در برابر یک نیروي 1000 
نیوتني بصورت استاتیکي مقاومت نمایند. 

پالك شناس��ایي موتورسیکلت ورق فلزي 
است که قابل تعویض نیست و باید حاوي 
اطالعات زیر باش��د به نحوي که غیر قابل 

تغییر و پاك شدن باشد:
سطر اول نام سازنده

سطر دوم شماره تایید نوع موتورسیکلت 
س��طر س��وم کد شناس��ایي بی��ن المللي 

موتورسیکلت 
سطر چهارم سطح صداي استاتیکي 

حداقل ارتفاع ح��روف و اعداد در حالتیکه 
مستقیما" روي شاس��ي حک مي شوند ۴ 
میلي متر و بر روي پالك 3 میلي متر باشد. 

آزمون 
سرعت سنج: 

آزمون دستگیره 
سرنشین: 

آزمون پالك هاي
 شناسايي: 

انواع آزمون هاي ترمز و روش اجراي آن
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آزمون حد اکثر سرعت

آزمون تجهیزات ضد سرقت

فلوچارت روش اجرايی تائيد نوع موتورسيكلت
مدارك ذیربطمسئول انجامشرح فعالیت

فرم درخواست انجام امور تایید نوع موتورسیکلتواحد موتورسیکلتدریافت درخواست بازرسی )TA( از سوی سازنده1

فرم پیوست بواحد موتورسیکلتارائه فرم پیوست ب استاندارد ملی شماره 7558 به متقاضی2

فرم پیوست ب + فرم درخواستواحد موتورسیکلتمطالعه و بررسی فرم تکمیل شده )پیوست ب( + فرم درخواست3

فرم پیوست ب + فرم درخواستواحد موتورسیکلتآیا اطالعات بصورت صحیح و کامل ارائه شده است؟4

فرم اعالم نواقص پیوست بواحد موتورسیکلتمشخص نمودن نواقص فرم پیوست ب و ارسال برای کارفرما5 

فرم پیوست بواحد موتورسیکلتدریافت پیوست ب اصالح شده6

مکاتباتواحد موتورسیکلتمعرفی موتورسیکلت به مرکز آزمون )تایید صالحیت شده موسسه استاندارد (7

پلمپ + فرم نمونه برداریبازرسبازدید نمونه معرفی شده موتورسیکلت پیش از انجام آزمون و پلمپ آن8

9TA برای )Random( مرکز آزمون / بازرسانجام آزمون و نظارت بر انجام آزمون بصورت اتفاقی

Test Reportبازرسدریافت گزارش نتایج آزمونها از مراکز آزمون و بررسی و تحلیل آنها10

Test Report، فرم پیوست ب، استانداردهای مرجعرئیس واحدآیا نتایج آزمون، مشخصات فنی ارائه شده در پیوست ب و موتورسیکلت نمونه برداری شده با الزامات استاندارد مطابقت دارند ؟11

مکاتباترئیس واحداعالم عدم انطباق ها به سازنده جهت رفع نقص12

مکاتبات-آیا نواقص برطرف شده است ؟13

مکاتبات + فیش بانکیرئیس واحدحصول اطمینان از تسویه حسابهای مالی14

15)TA( تایید نوعمدیر واحد نیرو محرکه + مدیر عاملصدور تایید نوع

ف
دی

ر

در مرحل��ه تطاب��ق تولید بازرس ضمن بازدید از مدل موتورس��یکلتهای تولیدی و ثبت 
مش��خصات آن ، اقدام به نمونه برداری از مدل موتورسیکلت ، جهت انجام آزمونها  می 
نماید . هدف از اجرای آزمونهای تطابق تولید بررسی تطابق کیفیت نمونه موتورسیکلت 

در مرحله تولید انبوه با نمونه اولیه است. 

در س��ال 1390 چهار عن��وان ازمون عملکرد ترمزگیري ، آزم��ون اندازه گیري حداکثر 
س��رعت ، آزمون مصرف س��وخت و آزمون اندازه گیري توان قواي محرکه براي بررسي 

تطابق تولید موتورسیکلتها به انجام رسید. 

تطابق تولید و نحوه اجرای آن

میانگین 
توان خالص 
موتورسیكلت های 
مورد آزمون 
قرارگرفته در مرحله 
تطبیق تولید در 
سال 1390

درصد 
موتورسیكلت هايی 
که در سال 1390 برای 
بازرسی مراجعه 
نمودند- برحسب 
حجم موتور

 - پس از آماده سازی موتورسیکلت مورد نظر بر طبق استاندارد ملی  مربوطه و احراز شرایط با انتخاب 
یکی از مسیر های تعیین شده در استاندارد و با توجه به احراز شرایط آب و هوایی به روش زیر عمل 

می کنیم :
- سرعت باد در راستای طولی موتور نباید بیشتر از یک متر بر ثانیه باشد.

- می بایست دریچه گاز کامال"باز باشد و نسبت دنده ای استفاده شود که اجازه رسیدن به ماکزیمم 
سرعت را به موتورسیکلت می دهد.

- قبل از رسیدن به نقطه شروع می بایست سرعت به حداکثر خود رسیده باشد.
- این فرایند می بایست بنا به انتخاب مسیر تست به تعداد دفعات تعیین شده ای تکرار شود . 

هدف از انجام این استاندارد تعیین ویژگیها و روشهاي آزمون دستگاههاي ضد سرقت است که به منظور 
جلوگیري از استفاده غیر مجاز در موتورسیکلت نصب مي شوند. براي مثال چرخش سیلندر قفل به 
جز کلید خودش با گشتاوري کمتر از 2/۴۵ نیوتن متر امکان پذیر نباشد و یا مجموعه فرمان در حالت 

قفل بتواند در بربر گشتاور استاتیکي 200 نیوتن متر در امتداد محور هزار خار فرمان مقاومت نماید. 

آزمون پايداری پارك با استفاده از جكها

پس از بازرس��ی های اولیه و تطبیق با اطالعات س��ازنده ابتدا از تراز بودن دستگاه آزمون جک 
مطمئن شده و پس از احراز شرایط استاندارد مبنی بر قفل شدن فرمان موتورسیکلت و تنظیم 
بودن باد تایر موتورس��یکلتها و ... و اس��تقرار موتورس��یکلت بر روی دستگاه برای سه مرتبه در 
راستای محور عمود بر محور طولی موتورسیکلت زاویه آستانه افتادن موتور سیکلت اندازه گیری 
می ش��ود که این فرایند در دو جهت مثبت و منفی برای جک انجام  می گردد و در راس��تای 
طولی موتورسیکلت نیز زاویه فرار به جلو برای سه بار مورد اندازه گیری قرار می گرددو پس از 
این فرایند با استفاده از ابزار آزمایشگاهی نیروی وارد بر سطح از طریق جکها محاسبه می شود. 

آزمون موقعیت نصب پالك
هدف از انجام این آزمون تعیین الزامات مربوط به موقعیت نصب پالك عقب موتورس��یکلت از 
جمله ابعاد و زاویه نصب آن مي باش��د.در صورتیکه صفحه پالك رو به باال باش��د ، زاویه پالك 

نسبت به افق باید حداکثر 30درجه و در صورتیکه رو به پائین باشد حداکثر 10درجه باشد. 
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بخش دوم

باتصويباس�تاندارديورو4برايخودروهايتوليدداخلواستاندارديورو5
برايخودروهايوارداتيازطرفهيئتمحترمدولت،درس�الگذش�تهاين
ش�ركتارتقاءآزمايشگاههايخودبهسطحاستانداردهايباالتررادردستور
كارخودقراردادكهجهترس�يدنبهاينهدفاقداماتبهش�رحزيرصورت

پذيرفت.

آزمايشگاه هاي مركز
EURO IVآزمايشگاهآاليندگيخودروسواريتاسطحاستاندارد
EURO IIIآزمايشگاهآاليندگيموتورسيكلتتاسطحاستاندارد

آزمايشگاهتأييدنوعآاليندگيتبخيريخودروهاتاسطح
EURO V (TA SHED)استاندارد
آزمايشگاهتطابقتوليدتست

)EUROIV)COP SHEDنوع4استاندارد
آزمايشگاهاندازهگيريآاليندگيخودروهاي

EURO IVسنگينديزليتاسطحاستاندارد
آزمايشگاهانطباقموتوررويبدنه

EURO IVخودروهايديزليسنگينتاسطحاستاندارد

بازرس�ی محی�ط زیس�ت و انرژی
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بهمنظورارتقاءآزمايشگاه
خودروسواريتاسطح
،EURO IVاستاندارد

اقداماتمتعدديبهشرحذيل
صورتگرفتهاست:

آزمايشگاه آاليندگي 
 خودرو سواري

 تا سطح استاندارد 
EURO IV

از آن جا که می��زان HC محیط در آزمون 
EUROIV مي بایست بسیار پایین باشد، 
لذا تمهی��دات الزم در ای��ن زمینه صورت 
گرفت و فیلترهاي کربني از کش��ور آلمان 

خریداري و نصب شد.

با توجه به حساس��یت باالي اندازه گیري ها 
در اس��تاندارد EURO IV و نی��از ب��ه
Adaptation  دقیق ت��ر روي شاس��ي، 
هماهنگي هاي الزم با ش��رکت توان سازان 
در خص��وص کالیبراس��یون دقیق ت��ر آن 

صورت پذیرفت.

با توجه ب��ه افزایش دقت اندازه گیري به دلیل کاهش 
می��زان آالینده ها در اس��تاندارد EURO IV و نیاز 
به خطي س��ازي دقیق تر گازهاي کالیبراس��یون، بازه 
 CO2 و CO ، HC ، Nox اندازه گیري آناالیزرهاي
ب��ه بازه هاي پایین ت��ر تغییر یافت، که در این راس��تا 
گازهاي با خلوص باال از شرکت Air Liquid  آلمان 

خریداري شد.

بهبود 
 Airسیستم
  Conditioning

رايزني با شرکت 
توان سازان 
 نماينده شرکت 
 MAHAì
در ايران 

رايزني با شرکت
HORIBA  در 
خصوص ارتقاء 
آنااليزرها

ب��راي این منظور، 2 نفر از کارشناس��ان به 
همراه مدیریت واحد بازرسي محیط زیست 
و ان��رژي در دي ماه س��ال 90 به کش��ور 
 IDIADA اس��پانیا اعزام و از مرکز تست
بازدی��د به عمل آوردند، که منجر به تبادل 
اطالعات و افزایش دانش فني کارشناسان 

این واحد شد.

از دیگر اقدامات انجام شده در راستاي پیاده سازي 
اس��تاندارد EURO IV، خرید تجهیزات آزمون 
EOBD از کش��ور آلمان بوده و در این خصوص 
نیز گروهي از کارشناسان مربوطه به کشور مالزي 
 ، EOBD اعزام و در دوره آموزش��ي انجام آزمون

شرکت کردند.

بازديد از مرکز 
آزمون شرکت 
 IDIADA
اسپانیا 

خريد تجهیزات 
  EOBDآزمون
مطابق استاندارد 
EURO IV
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 ب��راي انج��ام آزمون ه��اي آالیندگي بر روي موتور س��یکلت ها تا کنون از آناالیزرHoriba  مربوط به تس��ت خودرو س��واري به صورت مش��ترك اس��تفاده
 می شد. بر همین اساس در سال گذشته دستور خرید آناالیزر مجزا در دستور کار این واحد قرار گرفت و مذاکراتي با شرکتSignal  انگلستان صورت گرفت 
که نهایتاً خرید تجهیزات از شرکت مذکور انجام و در بهمن ماه سال گذشته به بهره برداري رسید. در حال حاضر نیز امکان انجام آزمون هاي آالیندگي تا سطح 

استاندارد EURO III در این شرکت فراهم شده است.

آزمايشگاه آاليندگي 
موتورسیكلت  تا 
سطح استاندارد 

EURO III

آزمايشگاه 
اندازه گیري 

آاليندگي 
خودروهاي سنگین 
تا سطح استاندارد 

EURO IV

آزمايشگاه 
انطباق موتور 

 روي بدنه
 خودروهاي ديزلي 

سنگین

این آزمایشگاه مجهز به دو بخش موتور 
دیزل سنگین و انطباق موتور روي بدنه 
خودرو است. در سال گذشته به همت 
کارشناسان این واحد، ازمایشگاه انطباق 
موتور بر روي بدنه خودرو س��نگین به 
بهره برداري رسید و اولین تست آن در 

اسفند سال گذشته انجام پذیرفت.

در خصوص آزمایش��گاه موت��ور دیزل 
نیز با ش��رکت توان سازان مذاکراتي در 
خصوص تأمین برخ��ي قطعات جهت 
راه اندازي صورت گرفته که به زودي این 

مرکز نیز به بهره برداري خواهد رسید.
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آزمایش��گاه اندازه گی��ري آالیندگ��ي تبخی��ري خودروه��ا، یکي از پیش��رفته ترین 
آزمایشگاه هاي موجود در کشور است که تبخیرات منتشره از سیستم سوخت رساني 
به محیط در اثر وجود نش��تي )Leakage(، در این آزمایشگاه اندازه گیري مي شود، 
تا س��ال گذش��ته ام��کان انجام آزمون ه��ا در س��طح اس��تاندارد EUROII وجود 
EURO V داش��ت که با تغییرات ذیل، س��طح اس��تاندارد انج��ام این آزمون ب��ه 

 ارتقاء یافت:

 Loading Canister تهیه تجهیزات براي   
  ارتقاء نرم افزار سیس��تم قبلي توسط کارشناسان ش��رکت YORK از راه دور و از 

طریق ارتباط اینترنتي که توسط نرم افزار Team View میسر شد.
  ارتقاء سیستم Air Conditioning جهت شبیه سازي سیکل دمایي 2۴ ساعته 
براي تس��ت Diurnal در اس��تاندارد EURO IV که قباًل مدت زمان این تس��ت در 

استاندارد EUROII یک ساعت بود.

آزمايشگاه 
اندازه گیري آاليندگي 

تبخیري خودروها 
)SHED TEST( تا 

سطح استاندارد 
EURO V

یکي دیگر از الزامات اس��تاندارد، انجام تست COP براي SHED است که 
به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت هاي تجهیزاتي و دانش فني، امکان انجام آن 
وجود نداش��ت. پس از ابالغ س��ازمان حفاظت محیط زیست مبني بر الزامي 
بودن تس��ت SHED در مرحل��ه COP از ابتداي س��ال 89، این پروژه در 
دستور کار واحد قرار گرفت و کار روي آن با تالش کارشناسان این واحد آغاز 
گردید، در ابتداي کار، فاز مطالعاتي طرح آغاز شد و سعي شد در این زمینه از 
تجربه هاي مشابه انجام شده در داخل کشور کمک گرفته شود ولي متأسفانه 

اطالعات و تجربه کاري مشابهي در این زمینه یافت نگردید .
پس از بررسي کارشناسي که در خصوص راه اندازي این آزمایشگاه انجام شد، 
مشخص گردید هیچ گونه تجهیزاتي به صورت Package  در هیچ شرکتي 

وجود ندارد. لذا س��اخت آن در دس��تور کار این واحد قرار گرفت؛ در فاز اول، 
رویه براي انجام آزمون توس��ط کارشناس��ان این واحد تدوین گردید. در فاز 
بعدي طرح تهیه تجهیزات س��خت افزاري و نرم افزاري انجام ش��د، در مرحله 
بعدي تهیه تجهیزات سخت افزاري تست انجام گردید. از آن جا که هیج نمونه 
مشابه و ساخته شده اي در کشور وجود نداشت، طبق بررسي هاي انجام شده، 
هزینه س��اخت یکي از تجهیزات در کش��ورحدود 300 میلیون ریال برآورد 
گردید که با تالش کارشناسان، این دستگاه در مرکز و با حداقل هزینه طراحي 

و ساخته شد و در اواخر سال گذشته به بهره برداري رسید.

آزمايشگاه تطابق 
تولید تست  نوع 

4 استاندارد 
EUROIV

)COP SHED ( 
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با اهمیت یافتن موضوع مصرف س��وخت خودروها در چند س��ال گذشته در کشورهاي 
دیگر و ایران، اجراي است�اندارد  ان�دازه گ�یري می�زان مص�رف سوخت خ�ودروها از طرف 
س��ازمان ملي استاندارد ایران به این ش�رکت واگ�ذار شد که بخ�شي از فعالیت هاي این 

واحد را نیز در بر مي گیرد. 

گاز CO2 یکی از پارامترهای حاصل از آزمون آالیندگی بوده که طی س��یکل مربوطه 
بدس��ت می آی�د و با استفاده از مق�ادیر CO، HC و CO2 م�طابق با است�اندارد ملی 
ISIRI– ۴2۴1، میزان مصرف سوخت به روش کربن باالنس بر اساس سیکل ترکیبي 

محاسبه می شود.

آزمايشگاه
 ان�دازه گ�یري 

می�زان مص�رف 
مقايسه میانگین سوخت

CO خروجی از 
اگزوز خودروهای 
بنزينی و گاز سوز

   مقايسه میانگین 
  HC + NOx
خروجي ازاگزوز 
خودروهاي 
بنزيني و دوگانه 
سوز

وضعيت كيفي خودروهاي توليد داخل از نظر ميزان آالينده 
گذشته: سال  ده  طي   ،  CO،HC+NOx
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وضعيت كيفي خودروهاي توليد داخل از نظر مصرف سوخت و 
گذشته: سال  ده  طي   CO2

  روند تغییرات 
میانگین مصرف 
سوخت )بنزين( کل 
 خودروهاي 
تولید داخل 

   روند تغییرات 
 C O 2 میانگین
منتشره از کل 
خودروهاي 
تولیدي داخل 

پروژه هاي در دست اقدام اين واحد

راه اندازي 
آزمايشگاه تعیین 

میزان آاليندگي 
صوتي خودروها و 

موتورسیكلت ها

کنترل آلودگی صوت��ی از جمله موارد 
الزام��ی ب��ود ک��ه از س��ال 138۵ ب��ه 
ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد 
ای��ران محول ش��د. مصوب��ه ی محیط 
زیس��ت در خصوص اجرای اس��تاندارد 
آزمون های س��طح صدا ب��رای تمامی 
خودروها در س��ال 8۴ تصویب ش��د و 
از س��ال 86 جنبه ی اجرایی پیدا کرد، 
به طوری که آزمون صوتی توس��ط این 
واحد و با نظارت نماینده محیط زیست 
و در مراکز آزمون سایر شرکت ها انجام 
می ش��ود، از آن جای��ی که نظ��ارت بر 
اج��رای آزمون صوتی و س��طح صدا بر 
عهده ای��ن واحد می باش��د، راه اندازي 
آزمایشگاه آزمون صوتي در دستور کار 
این واحد ق��رار گرفت و مطالعات اولیه 
و طرح توجیهي ایجاد آزمایشگاه انجام 
گرفت. با خرید تجهیزات مورد نظر، این 
واحد توانایی انجام آزمون های صوتی به 

صورت مستقل را دارا خواهد بود. 
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 افتتاح خط آزمون 
يورو 4 
با حضور رئیس 
سازمان حفاظت 
محیط زيست

در تاریخ 1390/11/29 مراسم گشایش 
خط آزمون یورو ۴ و آغاز طرح توس��عه 
آزمایش��گاه ی��ورو ۵ خ��ودرو ب��ا حضور 
س��ازمان  رئی��س  آقای محم��دی  زاده 
حفاظت محیط زیس��ت، برزگری رئیس 
س��ازمان ملي اس��تاندارد ایران، امیدوار 
رضایی نماینده مجلس شورای اسالمی 
و جمع��ي از مدیران عامل ش��رکت  هاي 
خودروسازي در شرکت بازرسي کیفیت 
و اس��تاندارد ای��ران برگزار ش��د. رئیس 
س��ازمان حفاظت محیط زیست در این 
مراسم با اشاره به این  که بررسي خودروها 
در زمین��ه اس��تانداردهاي آالیندگي در 
ش��رکت بازرس��ي کیفیت و اس��تاندارد 
ایران انجام مي  ش��ود، اظهار کرد: شرکت 
بازرس��ي کیفی��ت و اس��تاندارد ایران با 
توان فني باال و  س��رمایه  گذاري مناسب 
توانسته است نقش خود را به عنوان یک 
آزمایشگاه معتمد و قابل اتکاء در اجراي 
سیاس��ت  هاي راهبردي محیط زیست و 

بخش استاندارد پیاده و اجرا کند.

مهم  ترين رويدادهاي سال 90 در واحد بازرسي محيط زيست و انرژي

فعاليت هاي انجام شده بخش R&D  واحد بازرسي محيط زيست و انرژي
تهیه مقاله، گزارش و دوره آموزشي به شرح ذیل :

  مبدل کاتالیستي در خودروها
  نقش فیلتر ذرات در خودروهاي دیزلي

  خودروهاي هیبریدي
knocking پدیده  

 OBD و الزام نصب آن بر روي خودروها
  اثرات بخارات بنزین به ویژه بنزن و روش  هاي کنترل و کاهش آن

  راهکارهاي جدید براي کاهش مصرف س��وخت بنزین در کش��ور و ارائه در شش��مین 
همایش بین  المللي موتورهاي درونسوز

  بررس��ي اس��تانداردهاي مصرف س��وخت در کش��ورهاي پیش��رفته و مطابق��ت آن با 

استانداردهاي ایران با همراهي اساتید دانشگاهي و چاپ آن در مجالت معتبر
  بررسي و ارزیابي خودروهاي داخلي و وارداتي از لحاظ مصرف سوخت

  بررس��ي اس��تاندارد Labeling و تهیه گزارش در خصوص برچس��ب مصرف سوخت 
خودروها در کشورهاي پیشرفته و چگونگي اجراي آن 

  جمع  آوري نمونه سوخت  هاي مصرفي بنزیني و دیزلي و ارسال به آزمایشگاه  هاي معتبر 
و تهیه مقاالت تحلیلي از وضعیت سوخت خودروها در ایران 

  چگونگي تست کاتالیست  هاي جایگزین و تدوین دستورالعمل در انجام تست
EURO IV و الزامات آن در استاندارد EOBD تحقیق و مطالعه در مورد  

  برگزاري دوره آموزش SHED براي تمامي خودروسازان
  برگزاري دوره  هاي آشنایي با استانداردها و تست  هاي آالیندگي براي پلیس. 

بازديد وزير
 محیط زيست 

ارمنستان
 از سايت کرج 

وزیر محیط زیست ارمنس��تان و سفیر این کشور و 
تعدادي از مقامات س��ازمان حفاظت محیط زیست 
ای��ران در تاری��خ 1390/12/1۵ از مرکز تحقیقات و 
آزمون آالیندگي خودرو ش��رکت بازرس��ي کیفیت 
و اس��تاندارد ایران بازدی��د کردند. در ای��ن بازدید، 
هاروتیونی��ان وزی��ر محیط زیس��ت ارمنس��تان از 
پیش��رفت  هاي کش��ور تقدیر کرده و مرک��ز آزمون 
آالیندگي خودرو را مطابق با اس��تانداردهاي جهاني 

دانست. 
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  رس��یدگي و پاس��خگوئي به شکایات و درخواست هاي مردمي در حوزه صنایع خودروسازي امري است که همواره در 
اولویت هاي مس��وولین وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت ها و سازمان هاي وابسته بوده است. از همین روي واحد 
رسیدگي به شکایات این شرکت به فراخور وظایف محوله بعنوان مرجع رسیدگي به شکایات خریداران خودرو در مورد 
آن دسته از مشتریاني که علیرغم مراجعه به شرکت هاي عرضه کننده و یا مجموعه خدمات پس از فروش موفق به اخذ 
نتیجه نشده اند، از طریق مراجع مرتبط به این شرکت ارجاع و جهت رسیدگي معرفي  می شوند. گزارش حاضر چکیده 

آماري از شکایات واصله در سال 1390 و سنوات قبل مي باشد.

   بررسی و رسیدگی به مشکالت خودرو های عرضه شده در چارچوب ضوابط و مقررات جاری
   ردیابی مشکالت کیفی محصوالت و خدمات پس از فروش از شکایات واصله

   بازدید و تهیه گزارشات کارشناسی از سوانح و عیوب تکرار شونده
   ارائه بازخوردهای مناسب جهت هرگونه اقدامات پیشگیرانه و اصالحی در راستای ارتقاء سطح کیفی محصوالت و خدمات

   انجام کلیه ماموریت های محوله از طرف سازمانهای باال دستی
  پاسخگوئی به سازمانها ، نهادها و مراجع پیگیر شکایات 

رس�یدگي ب�ه ش�كایات مش�تریان
بخش چهارم
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تعداد شکایات شرح ردیف 
 1390

تعداد شکایات 
 1389

تعداد شکایات 
 1388

تعداد شکایات 
 1387

تعداد شکایات 
 1386

تعداد شکایات 
 1385

تعداد شکایات 
 1384

تعداد شکایات 
 1383

تعداد شکایات از 
سال 80 الي 82 

15962518356735422215212516718721841کل شکایات 1

15742425342728961865177013527851541شکایات بررسي شده ، به سرانجام رسیده  2

229314064635035531987300شکایات در دست اقدام در پایان سال  3

 جدول مقایسه اي و گزارشي تعداد شکایات واصله به این شرکت طي سنوات گذشته 

جدول مقایسه اي درصد شکایات به تفکیک مبادي واصله در سالهای 1389و 1390
) استخراج شده از شکایات به سرانجام رسیده در پایان سال (

درصد فراواني سال 1390 درصد فراواني سال 1389 مبادي ارسال شکایات ردیف 

71,685,5مراجعه مستقیم ، ارسال ایمیل و نمابر شاکي 1

22,912,1وزارت صنعت ، معدن و تجارت 2

52,2سازمان  ملی استاندارد 4

0,40سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران 5

0,10,2سایر مراجع 6

100100جمع 

نمودار شكايات به 
تفكیك مبادي واصله 
در سال 1390

) استخراج شده از شكايات به 
سرانجام رسیده در پايان سال (

جدول پراکندگي جغرافیایي شکایات به سرانجام رسیده طي  سالهای  1389و  1390

نام استانردیف
سال 1390سال 1389

میزان تغییراتدرصد فراواني شکایاتفراواني شکایاتدرصد فراواني شکایاتفراواني شکایات

-71931,746929,81,9تهران1

-2239,91076,83,1اصفهان2

1255,91127,11,2فارس3

-873,9442,81,1خراسان رضوي4

873,9956,02,1خوزستان5

863,8603,80,0آذربایجان شرقي6

863,8664,20,4مازندران7

-743,1483,00,1مرکزي8

702,9452,90,0گیالن9

632,6513,20,6آذربایجان غربي10

612,5493,10,6کرمان11

-592,4322,00,4همدان12

592,4694,42,0البرز13

-502,1261,70,4کرمانشاه14

-492,0181,10,9یزد15

-431,8261,70,1لرستان16

-411,7130,80,9گلستان17

-391,6181,10,5اردبیل18

391,6392,50,9خراسان جنوبي19

271,1231,50,4قزوین20

-271,1120,80,3بوشهر21

241191,20,2سیستان و بلوچستان22

230,9191,20,3سمنان23

-230,9130,80,1چهارمحال و بختیاري24

220,9221,40,5کردستان25

-210,9110,70,2خراسان شمالي26

200,8171,10,3قم27

190,8271,70,9زنجان28

-170,770,50,2هرمزگان29

160,7110,70,0کهکیلویه و بویراحمد30

-150,660,40,2ایالم31

24251001574100جمع کل
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کيفيت

خدمات پس از فروش

خدمات فروش

آتش سوزی ، واژگونی و ( سوانح 
(...

کيفيت

خدمات پس از فروش

خدمات فروش

آتش سوزی ، واژگونی و ( سوانح 
(...

نمودار درصد نوع 
شكايات در  سال  
1389از مجموع  
شكايت به سرانجام 
رسیده 

نمودار درصد نوع 
شكايات در سال 
1390از مجموع  
شكايت  به سرانجام 
رسیده 

کیفیت

کیفیت

58/8
درصد

57/8
درصد

25/3
درصد

25/2
درصد

10
درصد

10/5
درصد

5/9
درصد

6/5
درصد

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

خدمات فروش

خدمات فروش

سوانح)آتش سوزی، واژگونی و ...(

سوانح)آتش سوزی، واژگونی و ...(

تحقیق�ات مش�تري و ب�ازار
بخش چهارم
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    واحد تحقیقات مشتري و بازار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در سال 13۷8 فعالیت خود را با هدف اصلي دریافت و انتقال نظرات 
مش��تریان و مصرف کنندگان کاالها و خدمات به مراجع ذیصالح جهت برنامه ریزي، انجام اقدام اصالحي و نهایتاً بهبود مس��تمر محصوالت و 
خدمات آغاز نموده است. این بخش با سابقه 12 ساله، به عنوان یکي از اولین نهادهاي ثالث در زمینه اندازه گیري رضایت مشتریان، با بهره گیري 
از روش هاي مختلف مصاحبه اعم از حضوري، تلفني و مکاتبه اي و با همکاري بیش از ۴00 نفر پرسشگر تلفني و 100 نفر پرسشگر حضوري 
آموزش دیده، سالیانه با بیش از 3،000،000 نفر از مشتریان صنایع مختلف تولیدي و خدماتي مصاحبه و پس از جمع بندي و تحلیل اطالعات، 
نتایج را در اختیار تصمیم گیران این صنایع قرار داده است. تحقیقات این واحد صنایع مختلفي از جمله خودروسازي، ماشین آالت، لوازم خانگي، 
لوازم آزمایشگاهي، لوازم الکترونیکي و ... را در برمي گیرد. همچنین این واحد به منظور پاسخگویي به نیاز پژوهشي، بازاریابي در صنایع مختلف 
و باال بردن صحت و دقت پژوهش ها و پیمایش ها، بزرگترین مرکز افکارس��نجي کش��ور را از س��ال 1389 با ظرفیت مصاحبه روزانه ۷2،000 

نفر- دقیقه ایجاد کرده است.
    واح��د تحقیقات مش��تري و بازار با بهره گی��ري از روش هاي علمي آمادگي اجراي فرآیندهاي "طراحي مدل و پرسش��نامه ارزیابي رضایت 
مش��تریان"، "طراحي مدل و پرسش��نامه پژوهش بازار قبل از عرضه محصوالت یا خدمات"، "طراحي مدل و ارزیابي رضایت کارکنان، طراحي 
مدل و ارزیابي تصویر ذهني سازمان"، "ارزیابي اثر بخشي تبلیغات"، "مدل سازي و عارضه یابي فرآیند سازمان ها از دیدگاه ذینفعان" و ... را دارا 
مي باشد. در گزارش پیش رو چکیده  وضعیت صنعت خودرو کشور از دیدگاه مشتریان در سه حوزه خدمات فروش، کیفیت محصول و خدمات 

پس از فروش ارائه گردیده است.

      نتایج تحقیق اندازه گیری رضایت مشتریان 
از کیفیت خودروهای سواری برای چهارمین سال 
متوال��ی ارائه گردید. در ای��ن تحقیق مجموعاً با 
۷۷93۵ نفر از خریداران  ۵8 خودروي س��واري 
از 12 ش��رکت عرض��ه کننده خ��ودرو در زمینه 
کیفیت خودروهای س��واری مصاحبه انجام شده 
است، که ۷ خودروي کیا کارنز، هیوندا سنتینال، 
هیوندا گرنج��ور، کیا کادنزا، هیون��دا ورا کروز و 
س��وزوکي کیزاشي براي اولین بار در این تحقیق 
مورد پایش قرار گرفته اند. در مدل طراحی شده 
جهت سنجش رضایت مشتریان از کیفیت پنج 
ش��اخص اصلی "بدنه"، "مجموعه نیرومحرکه و 
سوخت رساني"، "مجموعه تعلیق و انتقال قدرت"، 
"ایمني" و "تهویه مطبوع و وسایل برقي" در قالب 
28 خصوصیت مورد نظرسنجی قرار گرفته است. 
نتایج رضایتمندي مشتري در این طرح در شش 
دسته قیمتي تقسیم بندي گردیده و به ازاي هر 
100 امتیاز رضایتمندي، نیم ستاره سبز به سطح 
کیفیت خودروها از دیدگاه مش��تري تخصیص 
 یافته اس��ت.  از نکات قابل توجه در این تحقیق

 م��ي ت��وان ب��ه رش��د۵.۴ درصدي س��هم بازار 
خودروهاي بین 10 تا 20 میلیوني در س��ال 90 
نس��بت به س��ال 89  اشاره داش��ت که با سهم 
۵2.9 درصد بیشترین سهم بازار را در گروه هاي 
قیمتي دارا مي باش��د. با توجه به نم��ودار روبرو، 
روند رضایتمندي مشتریان از کیفیت خودروهاي 
سواري از رشدي 6.۵درصدي برخوردار بوده است.

میزان رضايت 
مشتريان از کیفیت 
خودروهای سواری 
در ايران

 

 

 در ايران سواريخودروهاي  كيفيتميزان رضايت مشتريان از 
متوالي از سوي شركت بازرسي كيفيت و  سال چهارمينخودروهاي سواري براي  كيفيتنتايج تحقيق اندازه گيري رضايت مشتريان از    

خودروهاي  كيفيتشركت عرضه كننده خودرو در زمينه  12خودروي سواري از  58  مجموعاً استاندارد ايران انتشار يافت. در اين تحقيق
قرار گرفته اند.  بررسيمورد  90هاي به روز و علمي و با لحاظ خطاي نمونه گيري و فاصله اطمينان معين، در سال  ، با بهره گيري از روشسواري
مصاحبه انجام شده است. در  اوليه محصول كيفيتدر زمينه  نفر از خريداران خودروهاي سواري 77935ور پياده سازي اين طرح مجموعاً با به منظ

مجموعه "، "رسانيو سوخت  مجموعه نيرومحركه"، "بدنه"شاخص اصلي  پنج كيفيتمدل طراحي شده جهت سنجش رضايت مشتريان 
نتايج  خصوصيت مورد نظرسنجي قرار گرفته است. 28در قالب  "برقي وسايلو  مطبوع تهويه"و  "ايمني" ،"و انتقال قدرت تعليق

امتياز رضايتمندي، نيم ستاره سبز به سطح  100رضايتمندي مشتري در اين طرح در شش دسته قيمتي تقسيم بندي گرديده و به ازاي هر 
  دگاه مشتري تخصيص يافته است.كيفيت خودروها از دي

  1390در سال  سواريخودروهاي  كيفيترضايتمندي مشتريان از 

رتبه در 
 گروه

 خودرو
گروه 
  قيمت

 (ميليون تومان)

  شركت
 عرضه كننده

  شاخص
از  رضايت
  كيفيت

 امتياز) 1000(از 

  رتبه كيفيت
 مشتريان ديدگاهاز 

سهم بازار در 
گروه قيمتي 

 (درصد)

سهم بازار 
  قيمتگروه 

  (درصد)

110ام وي ام 1

A  
(كمتر از 

10(

6571.1مديران خودرو 

42.3  

  6214.5ايران خودروروآ2
6166.3سايپا111سايپا3
61363.0سايپا 131سايپا4
2.7  609سايپا 141سايپا5
20.8  606سايپا 132ايپاس  6
5971.6سايپا صبا سايپا  7

 SD 206پژو 1

B  
 تا 10(بين 
20(

73512.1ايران خودرو 

52.9  

7327.3پارس خودرو 90تندر 2
7252.3ايران خودرو 207پژو 3
7254.5ايران خودرو 90تندر 4
71410.4ايران خودرو 206پژو 5
  0.9  694مديران خودرو  530ام وي ام6
6902.1سايپاريو7
6861.0ايران خودرو سورن8
6729.0ايران خودرو EF7سمند 9
6646.8ايران خودرو LXسمند 10
6570.1سناباد خودروچري ويانا  11
6562.6ايران خودرو SEسمند 12
0.1  650كرمان خودرو520ليفان13
64512.2ايران خودرو پارس پژو  14
63724.2ايران خودرو 405پژو   15
    4.5  633  سايپا  تيبا  16

  

 

 

  (ادامه) 1390در سال  سواريخودروهاي  كيفيترضايتمندي مشتريان از 
رتبه در 
 گروه

 خودرو

  گروه قيمت
(ميليون 
 تومان)

  شركت
 عرضه كننده

  شاخص
  كيفيتاز  رضايت

 امتياز) 1000(از 

  رتبه كيفيت
 مشتريان ديدگاهاز 

سهم بازار در گروه 
 قيمتي (درصد)

سهم بازار گروه 
  قيمت

  (درصد)

1600مگان   1
C  
 تا 20(بين 

30(

7578.8پارس خودرو 

1.4  
73344.8 مديران خودرو 33X ام وي ام  2
7191.4راين خودروسازانهيوندا ورنا  3
  45.0  669كرمان خودرو  620ليفان   4
2000مگان 1

D  
 تا 30(بين 

40(

77065.9پارس خودرو 

1.1  
7574.2آسان موتور  I20يوندا ه2
74516.0گروه بهمن2مزدا   3
  73913.9راين خودروسازانهيوندا آوانته  4
كيا نيو سراتو  1

E  
 تا 40(بين 

50(

80112.3اطلس خودرو 

0.8  

7928.1اطلس خودرو كيا سراتو كوپه2
7903.8مدياقشم550جي روورام   3
7848.5آسان موتور  I30ندا هيو  4
76524.7پارس خودروان ماكسيمانيس  5
75441.8ايران خودرود ويتاراگرن  6
  0.8  752اطلس خودرو   كيا كارنز  7
پورشه كاين1

F  
 باالتر از(

50(

0.5  878معين موتور

1.5  

8460.4آسان موتور سنتينالهيوندا 2
8455.9آسان موتور هيوندا جنيسيس3
8401.0پارس خودرونيسان مورانو4
8322.6آسان موتور گرنجورهيوندا 5
83114.3آسان موتور هيوندا سوناتا  6
8181.3آسان موتور جنيسيس كوپه  7
8163.1اطلس خودرو كيا موهاوي  8
8152.7اطلس خودرو كادنزاكيا   9
8144.5اطلس خودرو كيا سورنتو  10
8137.4پارس خودروناانيسان تي  11
8101.5سايپا  5Cسيتروئن   12
  0.2  809ايرتويااريونتويوتا   13
  9.5  803  آسان موتور   هيوندا سانتافه  14
  1.9  801  آسان موتور    وراكروز هيوندا  15
  4.4  799  اطلس خودرو  كيا اسپرتيج  16
  7.8  798  آسان موتور    55IX هيوندا  17
  5.6  796  آسان موتور    35IX هيوندا  18

 

 

  (ادامه) 1390در سال  سواريخودروهاي  كيفيترضايتمندي مشتريان از 
رتبه در 
 گروه

 خودرو

  گروه قيمت
(ميليون 
 تومان)

  شركت
 عرضه كننده

  شاخص
  كيفيتاز  رضايت

 امتياز) 1000(از 

  رتبه كيفيت
 مشتريان ديدگاهاز 

سهم بازار در گروه 
 قيمتي (درصد)

سهم بازار گروه 
  قيمت

  (درصد)

1600مگان   1
C  
 تا 20(بين 

30(

7578.8پارس خودرو 

1.4  
73344.8 مديران خودرو 33X ام وي ام  2
7191.4راين خودروسازانهيوندا ورنا  3
  45.0  669كرمان خودرو  620ليفان   4
2000مگان 1

D  
 تا 30(بين 

40(

77065.9پارس خودرو 

1.1  
7574.2آسان موتور  I20يوندا ه2
74516.0گروه بهمن2مزدا   3
  73913.9راين خودروسازانهيوندا آوانته  4
كيا نيو سراتو  1

E  
 تا 40(بين 

50(

80112.3اطلس خودرو 

0.8  

7928.1اطلس خودرو كيا سراتو كوپه2
7903.8مدياقشم550جي روورام   3
7848.5آسان موتور  I30ندا هيو  4
76524.7پارس خودروان ماكسيمانيس  5
75441.8ايران خودرود ويتاراگرن  6
  0.8  752اطلس خودرو   كيا كارنز  7
پورشه كاين1

F  
 باالتر از(

50(

0.5  878معين موتور

1.5  

8460.4آسان موتور سنتينالهيوندا 2
8455.9آسان موتور هيوندا جنيسيس3
8401.0پارس خودرونيسان مورانو4
8322.6آسان موتور گرنجورهيوندا 5
83114.3آسان موتور هيوندا سوناتا  6
8181.3آسان موتور جنيسيس كوپه  7
8163.1اطلس خودرو كيا موهاوي  8
8152.7اطلس خودرو كادنزاكيا   9
8144.5اطلس خودرو كيا سورنتو  10
8137.4پارس خودروناانيسان تي  11
8101.5سايپا  5Cسيتروئن   12
  0.2  809ايرتويااريونتويوتا   13
  9.5  803  آسان موتور   هيوندا سانتافه  14
  1.9  801  آسان موتور    وراكروز هيوندا  15
  4.4  799  اطلس خودرو  كيا اسپرتيج  16
  7.8  798  آسان موتور    55IX هيوندا  17
  5.6  796  آسان موتور    35IX هيوندا  18

 

 

  (ادامه) 1390در سال  سواريخودروهاي  كيفيترضايتمندي مشتريان از 
رتبه در 
 گروه

 خودرو

  گروه قيمت
(ميليون 
 تومان)

  شركت
 عرضه كننده

  شاخص
  كيفيتاز  رضايت

 امتياز) 1000(از 

  رتبه كيفيت
 مشتريان ديدگاهاز 

سهم بازار در گروه 
 قيمتي (درصد)

سهم بازار گروه 
  قيمت

  (درصد)

1600مگان   1
C  
 تا 20(بين 

30(

7578.8پارس خودرو 

1.4  
73344.8 مديران خودرو 33X ام وي ام  2
7191.4راين خودروسازانهيوندا ورنا  3
  45.0  669كرمان خودرو  620ليفان   4
2000مگان 1

D  
 تا 30(بين 

40(

77065.9پارس خودرو 

1.1  
7574.2آسان موتور  I20يوندا ه2
74516.0گروه بهمن2مزدا   3
  73913.9راين خودروسازانهيوندا آوانته  4
كيا نيو سراتو  1

E  
 تا 40(بين 

50(

80112.3اطلس خودرو 

0.8  

7928.1اطلس خودرو كيا سراتو كوپه2
7903.8مدياقشم550جي روورام   3
7848.5آسان موتور  I30ندا هيو  4
76524.7پارس خودروان ماكسيمانيس  5
75441.8ايران خودرود ويتاراگرن  6
  0.8  752اطلس خودرو   كيا كارنز  7
پورشه كاين1

F  
 باالتر از(

50(

0.5  878معين موتور

1.5  

8460.4آسان موتور سنتينالهيوندا 2
8455.9آسان موتور هيوندا جنيسيس3
8401.0پارس خودرونيسان مورانو4
8322.6آسان موتور گرنجورهيوندا 5
83114.3آسان موتور هيوندا سوناتا  6
8181.3آسان موتور جنيسيس كوپه  7
8163.1اطلس خودرو كيا موهاوي  8
8152.7اطلس خودرو كادنزاكيا   9
8144.5اطلس خودرو كيا سورنتو  10
8137.4پارس خودروناانيسان تي  11
8101.5سايپا  5Cسيتروئن   12
  0.2  809ايرتويااريونتويوتا   13
  9.5  803  آسان موتور   هيوندا سانتافه  14
  1.9  801  آسان موتور    وراكروز هيوندا  15
  4.4  799  اطلس خودرو  كيا اسپرتيج  16
  7.8  798  آسان موتور    55IX هيوندا  17
  5.6  796  آسان موتور    35IX هيوندا  18

 

 

  (ادامه) 1390در سال  سواريخودروهاي  كيفيترضايتمندي مشتريان از 

رتبه در 
 گروه

 خودرو

 گروه قيمت
(ميليون 
 تومان)

  شركت
 عرضه كننده

 شاخص
  كيفيتاز  رضايت

 امتياز)1000(از

  رتبه كيفيت
 مشتريان ديدگاهاز 

سهم بازار در گروه 
 قيمتي (درصد)

سهم بازار گروه 
  قيمت

  (درصد)
    0.5  793  ايران خودرو سوزوكي كيزاشي  19
    24.8  791  گروه بهمن  3نيو مزدا   20

ميانگين رضايتمندي مشتريان از كيفيت اوليه
  خودروهاي سواري(صنعت)

654    

  مي باشد. 1390مبناي محاسبه قيمت خودرو سال  -*

مقدمه
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شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

    در س��ال 90 همچون سنوات گذشته 
رضایت مش��تریان از فرایند فروش مورد 
بررس��ي قرار گرفت. در ای��ن تحقیق 13 
ش��رکت عرضه کننده خ��ودرو در زمینه 
ف��روش خودروهای س��واری )6 ش��رکت 
خودروساز داخلي و ۷ شرکت وارد کننده 
خودرو(، با بهره گیری از روش های به روز 
و علم��ی و با لحاظ خطای نمونه گیري و 
فاصله اطمینان معین، در س��ال 90 مورد 
بررس��ی قرار گرفته اند. ب��ه منظور پیاده 
س��ازی این طرح مجموعاً ب��ا 616 .202 
نف��ر از خریداران خودروهای س��واری که 
از 13۷9 نمایندگ��ي ف��روش خودروهاي 
س��واري خریداري ک��رده ان��د مصاحبه 
انجام ش��ده اس��ت. در مدل طراحی شده 
جهت س��نجش رضایت مشتریان فروش 
چهار ش��اخص اصل��ی "اطالع رس��انی و 
پاسخگویي"، "توجه به خواسته مشتری"، 
"هزین��ه و زمان صرف ش��ده" و "وضعیت 
و ش��رایط تحویل خ��ودرو" در قالب 18 
خصوصیت مورد نظرس��نجی قرار گرفته 
اس��ت. در س��ال 90 در مقایس��ه با سال 
8۷ روند رضایتمندي مشتریان از فرایند 
فروش از رش��دي 16 امتی��ازي برخوردار 

بوده است.

 

 

  
 در ايران سواريخودروهاي  فروشميزان رضايت مشتريان از 

متوالي از سوي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد  چهارمين سالنتايج تحقيق اندازه گيري رضايت مشتريان از فروش خودروهاي سواري براي    

هاي به روز و  ، با بهره گيري از روشي سواريخودروها شركت عرضه كننده خودرو در زمينه فروش 13ايران انتشار يافت. در اين تحقيق 

ور پياده سازي اين طرح مجموعاً با قرار گرفته اند. به منظ بررسيمورد  90علمي و با لحاظ خطاي نمونه گيري و فاصله اطمينان معين، در سال 
حي شده جهت سنجش رضايت مشتريان مصاحبه انجام شده است. در مدل طرا در زمينه فروش نفر از خريداران خودروهاي سواري 616,202

وضعيت و شرايط "و  "هزينه و زمان صرف شده"، "توجه به خواسته مشتري"، "اطالع رساني و پاسخگويي"فروش چهار شاخص اصلي 
  خصوصيت مورد نظرسنجي قرار گرفته است. 18در قالب  "تحويل خودرو

 

در رتبه بندي رضايتمندي مشتريان از خدمات  90 سالو پرشيا خودرو به علت عرضه محدود خودرو در  ايرتويا، مدياقشم، معين موتورشركت  چهار
   فروش قرار نگرفته اند.

  
 

  

  1390در سال  سواريخودروهاي  فروشرضايتمندي مشتريان از   

  عرضه كننده  رديف
  محصوالت
  مورد بررسي

تعداد
نمايندگي 

فروش 
  فعال

شش ماهه 
  90اول 

 1000(از 
  امتياز)

شش ماهه 
  90دوم 

 1000(از 
  امتياز)

نرخ 
  تغييرات

  سطح كيفي  بر اساس شاخص

 آسان موتور 1
، 30I ،20I ،35IX ،55IXهيونداي(
 ، سانتافه، سوناتا و ...)جنيسيس

936856961.6  

 اطلس خودرو 2
كيا(سراتو، اسپرتيج، سورنتو، كارنز،

 و ...)  موهاوي
506706621.2 -  

  ايران خودرو 3
و  207، ،  پارس206سمند، پژو (

، سوزوكي 90)، روآ، سورن، تندر405
 گرند ويتارا) (

758645  6450  

4 
گروه خودروسازي 

  سايپا
 )سايپا / پارس خودرو( 

 تيبا، تينا، قشقايي،  يو،پرايد، زانتيا، ر
 ، ماكسيما، مگان، رونيز و ...90تندر

741641  6470.9  

  276346400.9 چري سناباد خودرو توس 5

  376346370.5 هيونداي(آوانته، ورنا) خودروسازان راين 6

  2 1726116252.2،  مزدا3مزدا گروه بهمن 7

 خودروسازي  8
  X33) MVM ،530،110(  1125985990.17مديران

    -   597  -   55 )620، 520ليفان (  كرمان موتور  9

  0.15  644  643  ميانگين رضايت مشتريان از فروش خودروهاي سواري

  -   - 1689 ، پانامرا، باكستر) پورشه(كاين معين موتور

  -2.3  12660645 روورام.جي  مديا قشم

  -   - 20621 پرادو) تويوتا(كروال، كمري، ياريس، ايرتويا

  -   - 1521 و ...) X 3 ،320i،  520iبي ام و( پرشيا خودرو

میزان رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری در ايران

میزان رضايت مشتريان از فروش خودروهای سواری در ايران

 

 

 
  

 در ايران سواريخودروهاي  فروش خدمات پس از ميزان رضايت مشتريان از
متوالي از سوي شركت بازرسي كيفيت و  چهارمين سالنتايج تحقيق اندازه گيري رضايت مشتريان خدمات پس از فروش خودروهاي سواري براي 

قرار  بررسيمورد  90سال در ، خدمات پس از فروش خودروهاي سواري ارائه كنندهشركت  15استاندارد ايران انتشار يافت. در اين تحقيق 

خدمات پس از فروش  در زمينهنفر از مراجعه كنندگان به نمايندگيهاي مجاز  638،451گرفته اند. به منظور پياده سازي اين طرح مجموعاً با 

رد و برخو"مصاحبه انجام شده است. در مدل طراحي شده جهت سنجش رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش چهار شاخص اصلي 
خصوصيت  9در قالب  "شبكه خدمات پس از فروشوضعيت"و  "هزينه پرداختي و كيفيت خدمات"، "زمان صرف شده"، "پاسخگويي

هاي مهم ارزيابي جامع خدمات پس از فروش صنعت خودرو  الزم به توضيح است نتايج اين تحقيق يكي از شاخص مورد نظرسنجي قرار گرفته است.
هاي مجاز، وضعيت نظام مديريتي خدمات پس از فروش شركت عرضه  هايي نظير وضعيت كيفي نمايندگي كنار شاخصشود كه در  را شامل مي

هاي عرضه كننده خودرو و  ها، به صورت ساالنه جمع بندي شده و بر اساس آن كليه شركت كننده و ارزيابي عملكرد و كارائي نمايندگي
 گيرند. ي قرار ميهاي آنها مورد ارزيابي و رتبه بند نمايندگي

هاي خدمات پس از فروش  در ترتيب مقايسه اي شركت1390به دليل پذيرش محدود خودرو در سال  ، بن رو و پرشيا خودرومعين موتور ،مديا قشم هاي شركت - *
  .استلحاظ نگرديده 

  1390در سال  سواريخودروهاي  خدمات پس از فروشرضايتمندي مشتريان از 

  عرضه كننده  رديف
ارائه كننده 

خدمات پس از 
  فروش

  محصوالت 
  مورد بررسي

تعداد نمايندگي 
  شبكه خدماتي

(اعالم شده از سوي 
  شركت)

شاخص رضايت 
مشتريان از خدمات 

  پس از فروش
  امتياز) 1000(از 

طح كيفي  بر اساس س
  شاخص

   25792 تويوتا(كروال، كمري، ياريس، پرادو و...)  ايرتويا  ايرتويا  1

، 30I ،20I ،35IX ،55IXهيونداي(توسان،  آسان موتور  آسان موتور  2
 ، سانتافه، سوناتا و ...)جنيسيس

62 780   

   774 46 هيونداي(آوانته، ورنا) پرستوي آبي ارگ  خودروسازان راين  3

كيا(سراتو، اسپرتيج، سورنتو، كارنز،  اطلس خودرو  اطلس خودرو  4
 و ...)  موهاوي

42 748   

   740 107 و ... ، پاجرو323، مزدا 3مزدا مزدا يدك گروه بهمن  5

C200 ،C180،  E200و ...)  ستاره ايران  ستاره ايران  6 بنز(    9 720   

 ايساكو  ايران خودرو  7
و  207، پژوپارس ، 206سمند، پژو (

، سوزوكي 90)، روآ، سورن، تندر405
 گرند ويتارا) (

745 717 
  

   715 23  پاژن¸موسو مرتب خودرو  مرتب  8

9  
گروه خودروسازي 

  سايپا
 )سايپا / پارس خودرو( 

 تيبا، تينا، قشقايي،  پرايد، زانتيا، ريو، سايپا يدك 
 ، ماكسيما، مگان، رونيز و ...90تندر

700 680 
  

   X33)  ،530،110(  64 630ام وي ام  مديران خودرو  مديران خودرو  10

   610 38 فولكس گل ، لوبو، ليفان بم خودرو كرمان موتور  11

   709 خودروهاي سواريميانگين رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش

    814  1  ، پانامرا، باكستر)(كاينپورشه   معين موتور   معين موتور*

    755  5روور ام.جي  مديا قشم  *مديا قشم

   697 1 فيات سيه نا تاپكو بن رو

   1670 و ...) X 3 ،320i،  520iبي ام و( پرشيا خودرو پرشيا خودرو

در س��ال 90 و پ��س از تصویب دس��تورالعمل 
ش��رایط و ضوابط خدمات پس از فروش توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنجش رضایت 
مش��تریان با اب��زار تحقیق جدی��د و به صورت 
س��ه ماهه صورت پذیرف��ت. در این تحقیق در 
مجموع با ۴۵1.638 نفر از مراجعه کنندگان به  
1۵ ش��رکت ارائه کننده خدمات پس از فروش 
خودروهای س��واری مصاحبه انجام شده است. 
در مدل طراحی ش��ده جهت سنجش رضایت 
مشتریان از خدمات پس از فروش چهار شاخص 
اصلی "برخ��ورد و پاس��خگویي"، "زمان صرف 
ش��ده"، "هزینه پرداختي و کیفیت خدمات" و 
"وضعیت شبکه خدمات پس از فروش" در قالب 
9 خصوصیت مورد نظرسنجی قرار گرفته است. 
الزم به توضیح اس��ت نتایج این تحقیق یکي از 
شاخص هاي مهم ارزیابي جامع خدمات پس از 
فروش صنعت خودرو را شامل مي شود که در کنار 
شاخص هایي نظیر وضعیت کیفي نمایندگي هاي 
مجاز، وضعیت نظ��ام مدیریتي خدمات پس از 
فروش شرکت عرضه کننده و ارزیابي عملکرد و 
کارائي نمایندگي ها، به صورت ساالنه جمع بندي 
ش��ده و بر اس��اس آن کلیه شرکت هاي عرضه 
کننده خودرو و نمایندگي هاي آنها مورد ارزیابي و 
رتبه بندي قرار مي گیرند.شایان ذکر است با توجه 
به تغییر ابزار تحقیق و جایگزین شدن طیف 10 
گزینه اي به جاي طیف لیکرت مقایسه اي بین 

ادوار گذشته ارائه نشده است.
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میزان رضايت 
مشتريان از فروش 

 خودروهای کار 
در ايران

 نتایج تحقی��ق اندازه گی��ری رضایت 
مشتریان از فروش خودروهای کار برای 
سومین سال ارائه شد. در این تحقیق 13 
ش��رکت عرضه کننده خودرو در زمینه 
فروش خودروه��ای کار، با  بهره گیری 
از روش های ب��ه روز و علمی و با لحاظ 
خطای نمونه گیري و فاصله اطمینان 
معی��ن، در س��ال 90 م��ورد بررس��ی 
قرارگرفته اند. به منظور پیاده سازی این 
طرح مجموعاً با 38۴۴۷ نفر از خریداران 
خودروهای کار  که از 19۴۷ نمایندگي 
ف��روش اقدام به خرید خودرو نموده اند 
مصاحب��ه انجام ش��ده اس��ت. در مدل 
طراحی ش��ده جهت سنجش رضایت 
مشتریان در حوزه فروش چهار شاخص 
اصلی "اطالع رس��انی و پاس��خگویي"، 
"توجه به خواس��ته مشتری"، "هزینه و 
زمان صرف شده" و "وضعیت و شرایط 
تحویل خودرو" در قالب 18 خصوصیت 

مورد نظرسنجی قرار گرفته است.

 

 

  
  
  

 در ايران كارخودروهاي  فروشميزان رضايت مشتريان از 
از سوي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران انتشار  سال سومين براي كارنتايج تحقيق اندازه گيري رضايت مشتريان از فروش خودروهاي 

هاي به روز و علمي و با لحاظ  بهره گيري از روش ، با كارخودروهاي  شركت عرضه كننده خودرو در زمينه فروش 13قيق يافت. در اين تح

نفر از  38447قرارگرفته اند. به منظور پياده سازي اين طرح مجموعاً با  بررسيمورد  90سال فاصله اطمينان معين، در  خطاي نمونه گيري و
در حوزه فروش چهار شاخص اصلي احبه انجام شده است. در مدل طراحي شده جهت سنجش رضايت مشتريان مص كارخريداران خودروهاي 

در قالب  "وضعيت و شرايط تحويل خودرو"و  "هزينه و زمان صرف شده"، "توجه به خواسته مشتري"، "اطالع رساني و پاسخگويي"

  مورد نظرسنجي قرار گرفته است. خصوصيت 18

  
  

  

  1390در سال  كارخودروهاي  فروشاز  رضايتمندي مشتريان

 رديف
عرضه 
  كننده

  محصوالت
  مورد بررسي

تعداد
نمايندگي 

فروش 
  فعال

ششماهه 
  90اول 

 1000(از 
  امتياز)

ششماهه دوم 
90  

  امتياز) 1000(از 

درصد 
  سطح كيفي  بر اساس شاخص  تغييرات

  - -   53624 تن) 8تن، 6تن،  2.5ايسوزو ( بهمن ديزل 1

 ب افشانعقا 2
 بين اسكانيا(اتوبوس

  6261.3  19618)و ... 3112، شهري4212شهري

  - 618  -   12  اتوبوس ولوو  رانيران  3

  - -   12612 رنو (پريميوم، كراكس و ... )   آريا ديزل  4

  -5873.6  642609 وانت نيسان سايپا/زامياد 5

  -5922.6  758608 وانت پيكان ايران خودرو 6

  6011.9  172590 وانت مزدا، وانت كاپرا  گروه بهمن 7

ارس خودرو  8
 ديزل

  - 5695.3  44601 و ...) 2631، 1929كاميون (

 ماموت ديزل  9
 كاميون اسكانيا

G380)،(P340,R420  15583  5840.2

 سايپا ديزل 10
رنو(ميدالم)، دانگ فنگ، فوتون ، 

بادسان، ولوو البرز، مهسان، 
)FM،(FH 

89533  58610.0

11 
كاريزان 
(K110،K119)   خودرو كاويان     30 572  5543.1

- -   1528 وانت  ديار خودرو  12

ايران خودرو   13
 ديزل

، بنز(خاور، اكتروس، آكسور)
، ون هيونداي (مايتي، كروس)

 و ...   غزال
92538  516  4.1  

  

   2.7  586 602 وهاي كارخودرميانگين رضايت مشتريان از فروش

 

 

  
  
  
  
  

 در ايران كارخودروهاي  خدمات پس از فروشميزان رضايت مشتريان از 
از سوي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران انتشار  سومين سالنتايج تحقيق اندازه گيري رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش خودروهاي كار براي 

. به منظور پياده سازي اين طرح اند مورد بررسي قرار گرفته 90سال  اولدر شش ماهه ، شركت خدمات پس از فروش خودروهاي كار 19يافت. در اين تحقيق 

نفر از مراجعه كنندگان به نمايندگيهاي مجاز در زمينه خدمات پس از فروش خودروهاي كار مصاحبه انجام شده است. در مدل طراحي شده  830،79مجموعاً با 

هزينه پرداختي و "، "زمان صرف شده"، "پاسخگوييبرخورد و "نجش رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش چهار شاخص اصلي جهت س
الزم به توضيح است نتايج اين  خصوصيت مورد نظرسنجي قرار گرفته است. 9در قالب  "شبكه خدمات پس از فروشوضعيت"و  "كيفيت خدمات

هاي  هايي نظير وضعيت كيفي نمايندگي شود كه در كنار شاخص ابي جامع خدمات پس از فروش صنعت خودرو را شامل ميهاي مهم ارزي تحقيق يكي از شاخص
ها، به صورت ساالنه جمع بندي شده و بر اساس آن  مجاز، وضعيت نظام مديريتي خدمات پس از فروش شركت عرضه كننده و ارزيابي عملكرد و كارائي نمايندگي

 گيرند. هاي آنها مورد ارزيابي و رتبه بندي قرار مي ضه كننده خودرو و نمايندگيهاي عر كليه شركت
  

  1390در سال  كارخودروهاي خدمات پس از فروشرضايتمندي مشتريان از

ارائه كننده خدمات   عرضه كننده  رديف
  پس از فروش

  محصوالت
  مورد بررسي

تعداد نمايندگي 
  شبكه خدماتي

(اعالم شده از سوي 
  شركت)

اخص رضايت مشتريان از ش
  خدمات پس از فروش

  امتياز) 1000(از 
  سطح كيفي  بر اساس شاخص

)رنو  (پريميوم، كراكس آريا ديزل آريا ديزل  1  18 792   

   751 49 كاميون ايسوزو بهمن ديزل بهمن ديزل  3

    703  11  )2612، 3012رنو (اتوبوس  يارشهاب  شهاب خودرو  3

 وت ديزلمام ماموت ديزل   4
 كاميون اسكانيا

G380)،(P340,R420  11  696    

، 4212شهري بين اسكانيا(اتوبوس عقاب افشان عقاب افشان  5
    695 17)و ... 3112شهري

ايران خودرو   6
، هيونداي بنز(خاور، اكتروس، آكسور) گواه ديزل

 و ...   ، ون غزال(مايتي، كروس)
83 693   

    688 39 آميكو درو ديزلارس خو ارس خودرو ديزل   7

    675  107 وانت مزدا، ون نارون، وانت كاپرا مزدايدك گروه بهمن  8

    670 745 وانت پيكانايساكو ايران خودرو  9

    667 23 ون دليكا و ايستانا ستاره نيك آريا  ستاره نيك آريا  10

البرز،  رنو(ميدالم)، دانگ فنگ، فوتون ، خدمات فني رنا سايپا ديزل  11
 FM،(FHبادسان، ولوو (مهسان، 

63 664    

    646  10  وانت تك كابين، ديار سفير،  ديارخودرو   ديارخودرو  12

    K119,K110,K106  31  628)( كاويان   كاريزان خودرو كاريزان خودرو   13

    626 700 نيسانوانت  سايپايدك سايپا  14

    594  31  ولوواتوبوس   رانيران  رانيران  15

    487  22  يورو كارگو، ايويكو (ون ديلي)، و ... زامياد زامياد  16

   672 ميانگين رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش خودروهاي كار

    785  5 فولكس ترانسپورتر،كدي،كرافتر   خودروسازي سينا  خودروسازي سينا

در سال 90 و پس از تصویب دستورالعمل 
ش��رایط و ضوابط خدمات پ��س از فروش 
توس��ط وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
س��نجش رضایت مشتریان با ابزار تحقیق 
جدید و به صورت سه ماهه صورت پذیرفت. 
در این تحقیق در مجموع با 83،0۷9 نفر از 
مراجعه کنندگان به  1۷ شرکت ارائه کننده 
خدمات پ��س از ف��روش خودروهای کار 
مصاحبه انجام شده است. در مدل طراحی 
ش��ده جهت س��نجش رضایت مشتریان 
از خدم��ات پس از فروش چهار ش��اخص 
اصلی "برخورد و پاسخگویي"، "زمان صرف 
شده"، "هزینه پرداختي و کیفیت خدمات" 
و "وضعیت شبکه خدمات پس از فروش" 
در قالب 9 خصوصیت مورد نظرسنجی قرار 
گرفته است. الزم به توضیح است نتایج این 
تحقیق یکي از ش��اخص هاي مهم ارزیابي 
جامع خدمات پس از فروش صنعت خودرو 
را شامل مي شود که در کنار شاخص هایي 
نظیر وضعیت کیفي نمایندگي هاي مجاز، 
وضعی��ت نظام مدیریتي خدم��ات پس از 
ف��روش ش��رکت عرضه کنن��ده و ارزیابي 
عملک��رد و کارائي نمایندگي ها، به صورت 
س��االنه جمع بندي ش��ده و بر اساس آن 
تمامی شرکت هاي عرضه کننده خودرو و 
نمایندگي هاي آنها مورد ارزیابي و رتبه بندي 

قرار مي گیرند.

میزان رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش خودروهای کار  در ايران

میزان رضايت مشتريان از فروش خودروهای کار  در ايران
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مهندس�ی بازرس�ی خدم�ات 
بخش پنجم

 نیروي انس��اني این مرکز با بهره گیري از رویه هاي متداول جذب در تحقیقات بازاریابي و رضایت مش��تریان با طي رویه 
ذیل انتخاب گردیده اند:

    فراخوان و شناسایي نیروي انساني مورد نیاز
   برگزاري مصاحبه هاي عمومي و تخصصي جهت تایید صالحیت اولیه افراد

   برگزاري دوره هاي آموزشي در قالب:
 - برگزاري سمینارهاي آموزشي

 - طراحي و ارائه بسته هاي آموزشي مستمر
)OJT(برگزاري آموزش هاي حین کار - 

 -  برگزاري آزمون عملي و صحه گذاري فعالیت پژوهشگر
 کنترل ادواري فعالیت افراد و تعریف اقدام اصالحي و شناسایی نقاط بهبود مورد نیاز 

منابع انساني و آموزش

مركز تماس شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران
مركزتماسشركتبازرسيكيفيتواستانداردايرانازمردادماه1389آغازبهكارنمودودرطولسنوات
گذش�تهدرقالبطرحهايمختلفاعمازرضايتسنجی،كيفيتسنجي،عارضهيابي،تحقيقاتبازاريابي

و...بابيشاز5،000،000ازمصرفكنندگانوخدمتگيرندگانصنايعمختلفمصاحبهانجامشدهاست.



Iran Standard & Quality Inspection Co.73 72

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

خالصه گزارش ارزياب�ي خدمات پس از فروش 
 شركت هاي عرضه كننده خودرو در سال 1390
ارزيابیخدماتپسازفروششركتهایعرضهكنندهخودرودرسال1390،ماحصلنزديک
به200/000نفرس�اعتكارمس�تمركارشناس�یدرگروههایمختلفكاریبهمنظوربررسی
شاخصهایمختلفدرشبكهخدماتپسازفروششركتهایعرضهكنندهخودرومیباشد.
بررسیهاونتايجارزيابیهایصورتگرفتهنشانمیدهدهمدرحوزهزيرساختهایشبكه
خدماتوهمدرحوزهنتايجخروجیورضايتمندیمشتريان،وضعيتخدماتپسازفروش
صنعتخودرونسبتبهسالگذشتهرشدداشتهاستبهطوریكهرشدشاخصكلوضعيت
خدماتپسازفروشصنعتخودرودرس�ال90نس�بتبهسال89با7.8درصدرشدهمراه

بودهاست.
گزارشپيشروخالصهوضعيتارزيابیخدماتپسازفروششركتهایعرضهكنندهخودرو

است.

 تغییرات ایجاد شده در نیازها و سطح انتظارات مشتریان
 تغییرات ایجاد شده در قوانین و آئین نامه ها نظیر ابالغ حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 
در سال 1386 توسط مجلس شوراي اسالمي و آئین نامه اجرائي آن توسط هیأت وزیران در سال 1389 
 تغییرات ایجاد ش��ده در س��طح تکنولوژي خودروهاي عرضه ش��ده و نیاز به اس��تفاده ابزار آالت،  

تجهیزات و آموزش هاي نوین در شبکه خدمات
 ارتقاء سطح کیفي شبکه خدمات پس از فروش و رفع نیاز به برخي زیر ساختهاي اولیه

 بهینه کاوي از اس��تانداردهاي خدمات پس از فروش شرکتهاي معتبر خودروسازي و بهره گیري از 
آن در شبکه داخلي خدمات

 رفع کاس��تي ها و موانع موجود در الزامات بر اس��اس تجربه حاصل از اجراي مس��تمر ارزیابي هاي 
ادواري

عالوه بر تغییراتي که در دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو ایجاد شده 
اس��ت طي این سالها واحد مهندسي بازرس��ي خدمات ISQI سعي کرده است تا نسبت به ارتقاء سطح 
فرآین��د ارزیابي ها و کیفیت گزارش��ات خروج��ي اقدام نماید که در این زمینه م��ي توان به موارد ذیل 

اشاره نمود:
  تشکیل کارگروههاي تخصصي جهت تمرکز بر هر یک از ورودي هاي مورد اشاره بازنگري ها 

  مطالعه و بهینه کاوي استانداردهاي خدمات پس از فروش شرکت هاي معتبر خودروسازي از جمله 
استاندارد شرکت هاي : تویوتا، کیا موتور،  هیونداي،  نیسان،  ولوو، رنو،  مزدا،  پژو

  تهیه گزارش��ات داینامیک و داش��بورد جهت ارائه اطالعات طبق بندي شده و ایجاد قابلیت قیاس 
در سطوح مختلف

  طراحي منشور حقوق نمایندگي مجاز به جهت جلوگیري از تضعیع حقوق آنها در ارزیابي ها
  ایجاد سامانه پرسش و پاسخ و رسیدگي به درخواستهاي نمایندگي ها در فرآیند ارزیابي

  ایجاد مکانیزم جهت نظرسنجي  از مدیران نمایندگي ها و دریافت بازخوردهاي ایشان در خصوص 
فرآیند ارزیابي

  تشکیل تیم ارزیابي خبره،  با تجربه و آموزش دیده جهت انجام ارزیابي ها
  اطالع رس��اني عمدي نتایج ارزیابي ها به جهت آگاهي جامعه از ش��رایط ارائه خدمات و نقاط قوت 

و ضعف شرکتهاي عرضه کننده خودرو
ضمناً از جمله برنامه هاي آتي این شرکت در همین راستا مي توان به موارد ذیل اشاره نمود:

Web ایجاد امکان دسترسي شرکتها و نمایندگي ها به نتایج ارزیابي ها از طریق سرویس  
  طراحي گواهي نامه سطح کیفیت خدمات براي شرکتهاي و نمایندگي ها بر اساس نتایج ارزیابي ها

شایان ذکر است با بهره گیري از نتایج فعالیت هاي صورت گرفته در حوزه صنعت خودرو این واحد در 
حال حاضر استانداردس��ازي و ارزیابي خدمات حوزه هاي دیگري از کاالهاي مصرفي بادوام را نیز عهده 

دار است که مي توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 ماشین آالت راهسازي،  معدني و کشاورزي

 لوازم خانگي،  صوتي و تصویري
 تجهیزات و ابزار آالت صنعتي

امی��د اس��ت نتایج این فعالیت ها بتواند گام موثري در ارتقاء س��طح کیفي ارائ��ه خدمات و نیز افزایش 
رضایتمندي مشتریان داشته باشد.

س��ابقه ارزیابي خدمات پس از فروش صنعت خودرو به حدود 16 سال قبل یعني سال 13۷۵ بر 
م��ي گ��ردد زماني که وزارت صنایع و معادن وقت با همکاري ذینفعان صنعت خودرو و خدمات و 
ش��رکت بازرسي کیفیت و اس��تاندارد ایران )ISQI( الزامات خدمات پس از فروش را تعیین و به 
ش��رکت ISQI ماموریت داد تا به نمایندگي از آن وزارتخانه خدمات پس از فروش ش��رکت هاي 

تولید کننده خودرو را مورد ارزیابي و استانداردسازي قرار دهند.
 الزامات خدمات پس از فروش خودرو پس از تدوین اولیه در سال 13۷۵ دو بار در سالهاي 13۷۷ 
و 1381 مورد بروز رساني قرار گرفت و اصالحاتي در آن اعمال گردید و در نهایت در سال 1382 
ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو تحت عنوان دس��تورالعمل شرایط و ضوابط خدمات 

پس از فروش صنعت خودرو تدوین و در ستاد سیاستگزاري خودرو مصوب گردید و مقرر گردید 
ش��رکت ISQI نسبت ارزیابي و رتبه بندي شبکه خدمات پس از فروش شرکتهاي عرضه کننده 
خ��ودرو اقدام نماید. این دس��تورالعمل پس از تصویب اولیه تا کنون 3 بار در س��الهاي 138۵ و 
138۷ و 1390 توسط ISQI و با مشارکت صاحبنظران صنعت خودرو مورد بازنگري قرار گرفته 
است. ضمن اینکه از سال 138۷ شرکتهای وارد کننده خودرو نیز در فرآیند ارزیابی های ادواری 

قرار گرفته اند.
ورودي بازنگري هایي که در این دستورالعمل انجام شده عمدتاً بر پایه مواردي ذیل استوار بوده 

است:

نگاهي به ارزيابي خدمات پس از فروش صنعت خودرو



Iran Standard & Quality Inspection Co.75 74

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

مدل ارزيابی  خدمات  پس از فروش  صنعت خودرو

رويكردهای انجام بازنگری دستورالعمل

الزاماتقانونی

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب مجلس شورای اسالمی

 تمرکزبر 
زیرساختها

 تمرکز بر
 خروجی ها

  تمرکز براثربخشی 
فرآیندها

دستورالعمل بازنگری 3 دستورالعمل بازنگری 2 دستورالعمل بازنگری 1

 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرومصوب هیات وزیران

دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو مصوب وزارت صنعت

مه�متري�نروي�داددرروندارزياب�یخدماتپسازف�روشمربوطبهس�ال1390بازنگری
دستورالعملشرايطوضوابطخدماتپسازفروشصنعتخودروبود.

ايندستورالعملپسازتصويبدرسال1382تاكنون3باردرسالهای1387،1385و1390
موردبازنگریقرارگرفتهاست.

تغييرات امتياز 
شاخص هاي 

اصلي ارزيابي در 
دستورالعمل جديد 

)بازنگري 3(

امتیاز نهایي شرکت ها
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سرعت خدمات 
20درصد

کیفیت خدمات 
25

نتایج عملکرد 
50 درصد

هزینه خدمات 
5 درصد

شبکه 
تعمیرگاهي 
35درصد

قطعات یدکي 
35  درصد

رسیدگي 
به شکایات 
15درصد

سایر الزامات 
مرتبط با سرعت 
خدمات 15درصد

نتایج فرآیندها 
25درصد

رضایتمندي 
75درصد

نتایج نمایندگي 
هاي 20درصد

نتایج رضایتمندي 
مشتریان 
80درصد
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جدول روند انجام 
فرآيند ارزيابي 
خدمات پس از 
فروش صنعت 
خودرو در سال 
1390

کلیاتي در 
خصوص ارزيابي 
خدمات پس از 
فروش صنعت 
خودرو در سال 90

زمان                                                      
موضوع ارزيابي    

  ماههسه 
90 اول

سه ماهه
90م دو

سه ماهه
90 سوم

سه ماهه
90م چهار

پايش عملكرد
/عرضه كنندگان   
نمايندگي هاي مجاز  

سنجش رضايتمندي مشتريان
از تعميرگاه هاي مجاز

بررسي شاخص هاي عملكرد  
و كارائي تعميرگاه ها

ارزيابي سيستم خدمات پس از فروش

نمايندگي هاي مجازارزيابي 

)DSI(نمايندگي ها رضايت اندازه گيري 

شرح تعداد كميرديف

ارزيابي نظام مديريتي خدمات پس از فروش شركت هاي عرضه كننده خودرو شركت 133

)شامل ارزيابي عملكرد و سنجش رضايت(نظرسنجي از مشتريان  مشتري1,055,451 2

ارزيابي ميداني تعميرگاههاي مجاز در سراسر كشور نمايندگي مجاز32088

ارزيابي رضايت مديران نمايندگي هاي مجاز از عملكرد شركتهاي عرضه كننده خودرو نمايندگي مجاز41924

نام شرکتردیف

ایساکو1

بم خودرو2

پرستوی آبی ارگ3

دیار خودرو4

سایپا یدك5

مدیران خودرو6

مرتب خودرو7

مزدا یدك8

اطلس خودرو9

ایرتویا10

آسان موتور11

کاسپین خودرو12

ستاره ایران13

ستاره نیک آریا14

مدیا موتورز15

خودروسازی سینا16

معین موتور *17

پرشیا خودرو *18

رامک خودرو **19

نام شرکتردیف

ارس خودرو دیزل1

بهمن دیزل2

پیشرو شتاب3

خدمات فنی رنا4

رانیران5

ماموت دیزل 6

زامیاد7

آریا دیزل موتور8

شهاب یار9

عقاب افشان10

کاریزان خودرو11

گواه12

زرین خودرو *13

آکیا خودرو *14

یاوران خودرو شرق **15

آذهایتکس **16

رخش خودرو دیزل **17

* به دلیل عدم وجود اطالعات در خصوص برخي از شاخص هاي ارزیابي، این شرکت در رده بندي کلي قرار نمي گیرد.
** به دلیل عدم ارائه اطالعات مربوط به ارزیابي، مردود شناخته مي شود.

شرکت هاي عرضه 
کننده خودرو/ 
واسطه خدمات پس 
از فروش / سبك

جدول فراوانی 
شرکت هاي تحت 
ارزيابي در سال 
1390

شرکت هاي عرضه 
کننده خودرو/ 
واسطه خدمات 
پس از فروش / 
سنگین

نوع شرکتهاردیف
سال 90

1
تولید کننده خودرو

8سبک

14سنگین2

3
واردکننده

10سبک

0سنگین4

32جمع

نوع خودرو 
عرضه شده

تعداد شرکتها
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 خالصه نتايج ارزيابي خدمات پس از فروش شركت هاي
 عرضه كننده خودرو- سبك در سال 1390

 

3-711708ایساکوایران خودرو1

79+613692سایپا یدكسایپا2

6-10498مزدا یدكگروه بهمن3

5-105دیار خودرودیار خودرو4

16+1935بم خودروخودروسازان بم5

12-4331مدیران خودروصنایع خودروسازی مدیران6

8-1810مرتب خودرومرتب خودرو7

10-4333پرستوی آبی ارگخودروسازان راین8

 

4-2521ایرتویا1

6+4551آسان موتور2

2+2931اطلس خودرو3

110پرشیا خودرو4

880ستاره ایران5

11-209خودروسازي سینا6

14-239ستاره نیک آریا7

4-62کاسپین خودرو8

550مدیا قشم9

2+2-کاسپین خودرو10

ان
دگ

کنن
ید

تول
ان

دگ
کنن

د 
ار

و

شرکت عرضه کننده خودرو

شرکت عرضه کننده خودرو

تعداد نمایندگي هاي معرفي شده جهت ارزیابي

تعداد نمایندگي هاي معرفي شده جهت ارزیابي

شرکت متولي خدمات پس از فروش ردیف

ردیف

سال 89

سال 89

تعداد افزایش/ کاهش 

تعداد افزایش/ کاهش 

سال 90

سال 90

جدول مقايسه اي 
تعداد نمايندگي هاي 
مجاز شرکتهای 
تولیدکننده خودرو 
سبك

جدول مقايسه اي 
 تعداد 

نمايندگي هاي مجاز 
شرکتهای وارد 

کننده خودرو سبك
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مقايسه وضعیت 
نظام مديريتی 
شرکت ها- 
خودروهای سبك

مقايسه وضعیت 
نمايندگي های مجاز - 
خودروهای سبك

نمودار 
مقايسه تعداد 
تعمیرگاه هاي مجاز 
ارزيابی شده-
خودروهای سبك

امتیاز نهائی 
خدمات پس 
از فروش - 
خودروهای سبك

شرکت های دارای کمتر از 30 نمایندگی

شرکت های دارای بیشتر از 30 نمایندگی
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مقايسه امتیاز 
نتايج رضايتمندی 
مشتريان- 
خودروهای سبك

رتبه بندي 
تعمیرگاههای مجاز 
خودروهای سبك در 
سال 90

رتبه بندي شرکتهاي 
عرضه کننده خودرو 
سبك در سال 90
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شرکتردیف

سال 90سال 89سال 90سال 89

69,479,822ایساکو1

66,777,732مزدا یدك2

66,973,132سایپا یدك3

65,167,832ایرتویا4

61,067,642اطلس خودرو5

63,663,343آسان موتور6

56,061,643مدیا موتور7

46,856,943مدیران خودرو8

64,455,843ستاره ایران9

53,251,143پرستوي آبي ارگ10

49,850,743ستاره نیک آریا11

52,849,644مرتب خودرو12

57,348,744بم خودرو13

47,544- خودروسازي سینا14

43,146,444کاسپین خودرو15

47,242,544نیرو خودرو آسیا16

رتبه امتیاز کل

امتیاز شاخص هاي 
اصلي خدمات پس از 
فروش شرکت هاي 
عرضه کننده خودرو

خالصه نتايج ارزيابي خدمات پس از فروش شركت هاي عرضه 
كننده خودرو- سنگين در سال 1390

مقايسه امتیاز 
نهايی- شرکت هاي 
عرضه کننده خودرو 
سبك
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4+5357خدمات فني رناسایپا دیزل1

-7676گواهایران خودرو دیزل2

200-22323زامیادزامیاد3

3-3027ارس خودرو دیزلارس خودرو دیزل4

11+11-رانیرانرانیران5

1+34پیشرو یدكپیشرو یدك6

-1616زرین خودروزرین خودرو7

2+2123کاریزان خودروکاریزان خودرو8

2-108شهاب یارشهاب خودرو9

-1717عقاب افشانعقاب افشان10

2+3234بهمن دیزلبهمن دیزل11

6-1812آریا دیزلآریا دیزل12

2+911ماموت دیزلماموت دیزل13

2-31آکیا خودروآکیا خودرو14

ان
دگ

کنن
ید

تول

شرکت عرضه کننده خودرو

تعداد نمایندگي هاي معرفي شده جهت ارزیابي

شرکت متولي خدمات پس از فروش تعداد افزایش/ کاهش سال 89ردیف سال 90

جدول مقايسه اي 
تعداد نمايندگي هاي 
مجاز شرکتهای 
تولیدکننده خودرو 
سنگین

شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران

مهندسي  خدمات و خودرو                                             

سنگين -نمودار مقايسه تعداد تعميرگاه هاي مجاز ارزيابی شده

26

نمودار 
مقايسه تعداد 
تعمیرگاه هاي مجاز 
ارزيابی شده- 
سنگین

امتیاز نهائی 
خدمات پس 
از فروش - 
خودرو های 
سنگین
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مقايسه وضعیت 
نظام مديريتی 
شرکتها-خودروهای 
سنگین

مقايسه وضعیت 
نمايندگیهای مجاز – 
خودروهای سنگین

مقايسه امتیاز 
نتايج رضايتمندی 
مشتريان- 
خودروهای سنگین
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رتبه بندي 
تعمیرگاههای مجاز 
خودروهای سنگین 
در سال 90

رتبه بندي
 شرکتهاي سنگین
 در سال 90

شرکتردیف

سال 90سال 89سال 90سال 89

6069,0842آریا دیزل1

63,464,7233خدمات فني رنا2

50,961,9443ماموت دیزل3

57,661,0143بهمن دیزل4

5360,9943گواه5

55,260,9643ارس خودرو دیزل6

62,958,4643عقاب افشان7

54,552,2943کاریزان خودرو8

4 -47,99- رانیران9

56,145,7644شهاب یار10

59,943,5934زامیاد11

4 -42,91- پیشرو یدك12

رتبه امتیاز کل

امتیاز شاخص هاي 
اصلي خدمات پس از 
فروش شرکت هاي 
عرضه کننده خودرو 
سنگین

مقايسه امتیاز 
نهايی- شرکت هاي 
عرضه کننده خودرو 
سنگین
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دفتر مرکزی

 )ISQI( شــرکت بازرسي کیفیت و اســتاندارد ایران 
در ســال 1368 با هدف ارائه خدمات فنی، مهندسی، 
مشــاوره ای و تحقیقاتي جهت ارتقاء کیفیت محصوالت 
تولیــدی و حمایت از حقوق مصــرف کنندگان، تدوین 
اســتانداردهاي مــورد نیاز صنایع و نظارت بر حســن 

اجراي پروژه ها و حسن ارائه خدمات تاسیس شد. 
ISQI هم اینک در حوزه هاي مختلفي همچون بازرسي 
صنایع خودرویي، بازرسي خدمات پس از فروش کاالي 
مصرفي بادوام )لوازم خانگي، وسایل ارتباطي و تلفن 
همراه، ماشــین آالت راه ســازي، کشــاورزي، معدني و 
صنعتي(، بازرسي نفت، گاز و پتروشیمي، بازرسي کاالي 
وارداتي و صادراتي، بازرسي تجهیزات صنعتي )دیگ، 
مخازن، آسانســور و...( و همچنین در بخش مشــاوره 
و آموزش،  فعال اســت. این شــرکت هم اینک در 12 
کشور خارجي و 22 استان داخلي دفتر نمایندگي دارد.
واحدهاي خودرویي این شــرکت در سال هاي گذشته 
از جمله واحدهاي ممتــازي بودند که گزارش هاي آنها 
مورد توجه نهادهاي حاکمیتی، شرکت هاي عرضه کننده 
خــودرو و جامعه قرار گرفته اســت. گزارش پیش رو 
مربــوط بــه ســال 1390 در حوز ه هاي کیفــي خودرو، 
خدمــات پس از فروش آن، آالیندگي و تحقیقات بازار 

است که به صورت خالصه منتشر مي شود.  

Iran Standard and Quality Inspection Company 
(ISQI) was founded in 1989 with the aim of providing 
technical, engineering, consulting and research ser-
vices to promoting the quality of products and pro-
tection of consumer rights, formulation of standards 
required by industries and supervising the proper 
implementation of projects and proper providing of 
services.
Nowadays, ISQI is active in various fields such as au-
tomotive industry inspection, inspection of after sales 
services of durable goods (home appliances, com-
munication devices and mobile phones, construc-
tion, agricultural, mining and industrial machineries), 
inspection of oil, gas and petrochemical industries, 
inspection of imported and exported goods, inspec-
tion of industrial equipment(boilers, tanks, elevators, 
etc.) as well as consultation and education. Current-
ly, the company has agencies in 12 foreign countries 
and 22 domestic provinces.
In recent years, the company's vehicle departments 
are among premium departments that their reports 
have taken into consideration by governmental in-
stitutions, automotive supplier companies and com-
munity. The following report is a summary of the re-
sults of measures taken in the areas of automotive 
quality, the after sales services, pollution and market 
research in 2011.


