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  طبقه بندي  نام قطعه  رديف

1  ECU A  

 C  اتصال الستيكي گلويي باك  2

  A  اتصاالت پمپ روغن ترمز  3

  A  اجزاي پنوماتيك ترمز (سنگين)  4

  A  پيچ هاي چرخ  5

  A  سوئيچ پدال ترمز  6

 B  آينه ها  7

 C  باطري  8

  A  بست هاي لوله هاي سوخت و روغن  9

 C  بلبرينگ چرخ  10

  A  بوستر ترمز  11

 B  بوق ها  12

 B  پدال گاز  13

  A  پدال ترمز  14

 B  پدال كالچ  15

 B  پمپ انژكتور(سنگين)  16

 C  پمپ و درجه شناور بنزين  17

 C  پوسته فرمان  18

  A  فرمان توپي سيبك  19

  A  توپي چرخ  20

 C  جاذب بخار بنزين (كنيستر)  21

  A  كروز كنترل  22

  A  چرخ كامل  23

  A  خفه كن موتور (سنگين)  24
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  طبقه بندي  نام قطعه  رديف

  ECU Aدسته سيم هاي ايمني و   25

 B  دسته راهنماي شيشه شوي  26

  A  ديسك ترمز  27

  C  رگالتور گاز  28

  C  ريل سوخت  29

  A  ريتاردر(سنگين)  30

  A  رينگ چرخ  31

  A  سيلندر ترمز  32

  A  سنسورهاي فشار ترمز (سنگين)  33

  A  سيبك  34

  ABS Aسيستم ترمز   35

  A  شيلنگ ها و اتصاالت سوخت و ترمز  36

  A  شير هيدروليك فرمان  37

  C  غربيلك فرمان  38

  C  فيوزها  39

  C  قطع كن برقي سوخت  40

 B  قفل ايمني درب موتور  41

 C  كليد تبديل سوخت  42

  A  الستيك چرخ  43

 C  چراغ كامل  44

  A  لنت ترمز  45

 C  مجموعه باك  46

  A  مجموعه پلوس چرخ  47

  A  مجموعه ترمز  48

  A  مجموعه ترمز دستي  49
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  طبقه بندي  نام قطعه  رديف

  CNG Aمخزن   50

  A  كمربند ايمني  51

  A  سيستم كيسه هوا  52

  A  مجموعه بخاري  53

  A  مجموعه برف پاكن  54

  A  مجموعه دسته راهنما  55
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  عيوب ايمني خودرو

  : الف : عيوب ايمني خودرو

 سيستم فرمان و تعليق -1

 پوسيدگي يا ترك الستيك چرخها يا غير استاندارد بودن الستيك -1-1

 ترك رينگ يا غير استاندارد بودن ان -2-1

 امر رانندگي اختالل ايجاد كند.تاپ داشتن رينگ چرخ جلو به نحوي كه در  -3-1

 صداي غير عادي و شديد از  چرخها كه در امر رانندگي اختالل ايجاد كند. -4-1

 صداي غير عادي و شديد از  سيستم تعليق كه در امر رانندگي اختالل ايجاد كند. -5-1

عدم مونتاژ يا مونتاژ نادرست قطعات عملكردي كه در امر رانندگي اختالل ايجاد  -6-1

 كند.

رد سيستم تنظيم ارتفاع خودرو به نحوي كه در امر رانندگي اختالل عدم عملك -7-1

 ايجاد كند.

 در ارزيابي عملكرد و پايداري در حركت مستقيم: -8-1

  درجه باشد. 45سيستم فرمان عمل نكند يا خالصي فرمان بيش از   -8-1- 1   

  درجه با معيار سازنده تفاوت دارد. 45تا  30خالصي فرمان بين   -1-8-2   

عدم برگشت پذيري فرمان به نحوي كه در امر رانندگي اختالل ايجاد كرده و   -1-8-3   

  كمك راننده براي برگشت فرمان الزم است.

 لرزش غربالك فرمان به نحوي كه در امر رانندگي اختالل ايجاد كند. -9-1

 لرزش شديد اتاق در حين حركت به نحوي كه در امر رانندگي اختالل ايجاد كند. -10-1

 50كشيدن و انحراف خودرو به يك سمت در حركت مستقيم در مسافت ميزان  -11-1

 متر به سمت راست باشد. 3متر به سمت چپ و بيش از  2متر بيش از 

 وجود نشتي شديد روغن از سيستم هيدروليك فرمان در مجاورت سيستم اگزوز -12-1

 وجود نشتي روغن از سيتم هيدروليك به صورت جريان پيوسته يا چكيدن -13-1
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لوله هاي نصب شده دچار پيچش يا خم شدگي شده يا آويزان باشد به  شيلنگها يا -14-1

 نحوي كه در امر رانندگي اختالل ايجاد كند.

تماس يا درگيري لوله ها و شيلنگها با قطعات جانبي به نحوي است كه نياز به  -15-1

 تعويض قطعه بوده و يا در  در امر رانندگي اختالل ايجاد مي نمايد.

ي در سيستمهاي (الكتريكي يا غير الكتريكي) فرمان و هر گونه ايراد عملكرد -16-1

 تعليق كه در امر رانندگي اختالل ايجاد كند.

 عدم موجود روغن درسيستم هيدروليك  -17-1

 شل بودن پيچ يا مهره هاي ايمني فنرها، اهرم بندي فرمان يا گاردان -18-1

 شل بودن پيچ يا مهرهاي قطعات دوار كه احتمال پرتاب انها وجود دارد -19-1

 دن پيچ يا مهرهاي كه در امر رانندگي ايجاد اختالل نمايدشل بو -20-1

 بريدن يا عدم نصب پيچ يا مهرهاي چرخها (يك عدد يا بيشتر) -21-1

قفل نشدن يا پر نكردن پيچ يا مهرهاي چرخها، كرپي فنرها  واهرم بندي فرمان و  -22-1

پيچ يا مهرهاي گاردان  ( بيرون نبودن حداقل يك رزوه پيچ ارز مهره به معني پر 

 نكردن مي باشد)

گشتاور  پيچ يا مهره هاي ايمني فنر ها، چرخها، اهرم بندي فرمان يا گاردان  -23-1

 درصد تفاوت داشته باشد 30نسبت به حد مجاز آن بيش از 

 موتور و سيستم انتقال قدرت -2

 بار استارت زدن 5عدم  روشن شدن موتور پس از  -1-2

شتابگيري خودرو به نحوي عدم رسيدن دور موتور به حداكثر مقدار مجاز يا عدم  -2-2

 كه نياز به توقف خودرو باشد.

 صداي غير عادي شديد از موتور كه راننده ناچار از خاموش كردن خودرو باشد -3-2

 موتور بيش از حد گرم كرده و  جوش مي آورد. -4-2

 كاهش ناگهاني شتاب موتور هنگام افزايش سرعت و دور موتور -5-2

م شدگي شده يا آويزان باشد به شيلنگها يا لوله اي نصب شده دچار پيچش يا خ -6-2

 نحوي كه در امر رانندگي اختالل ايجاد كند.
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تماس يا درگيري لوله ها و شيلنگها با قطعات جانبي به نحوي است كه جنبه  -7-2

ايمني داشته يا نياز به تعويض قطعه بوده و يا در امر رانندگي اختالل ايجاد مي 

 نمايد.

گها و كابلها و ...، به نحوي كه در امر وجود ايراد مهم و اساسي در اتصال شيلن -8-2

 رانندگي اختالل ايجاد كند.

عدم نصب ،يا نصب يا مونتاژ اشتباه قطعات موتور يا سيستم انتقال قدرت، به  -9-2

 نحوي كه در امر رانندگي اختالل ايجاد كند.

شل يا باز بودن، بيش از حد سفت بودن،اتصال نداشتن پيچ يا مهرها و بستها، به  -10-2

در امر رانندگي اختالل ايجاد كند يا در قطعات دوار كه احتمال پرتاب نحوي كه 

 آنها وجود دارد.

 مايعات مختلف مرتبط موجود نبوده و در امر رانندگي اختالل ايجاد مي نمايد. -11-2

 راننده قادر به كنترل سطح مايع مورد نظر نمي باشد. -12-2

 وجود هرگونه نششتي سوخت -13-2

 )وجود نشتي شديد روغن (شره يا ريزش -14-2

وجود نشتي آب از سيستم خنك كننده يا بخاري به صورت جريان پيوسته يا  -15-2

 چكيدن

وجود آسيب يا صدمه ديده گي در قطعات، لوله ها، پيچ  يا مهره ها، يا اتصالت، به  -16-2

 نحوي كه در امر رانندگي اختالل ايجاد نمايد.

 عمل نكردن گيربكس يا كالچ -17-2

 جلو روشن شود. خودرو با گيربكس اتوماتيك در دنده عقب يا -18-2

 دنده در حال رانندگي بيرون مي زند -19-2

تعويض دنده در گيربكس اتومتيك غير عادي به نحوي كه در امر رانندگي اختالل  -20-2

 ايجاد كند ( تكان سخت، زمان نامناسب تعويض دنده، بكسوات و ....)

 كمك گيربكس عمل نمي كند -21-2

 پلوس قفل كن عمل نمي كند -22-2

اتوماتيك در حالتهاي مختلف با نشان دهنده عملكرد دسته دنده در گيربكس  -23-2

 روي كنسول منطبق نيست

 صداي غير عادي شديد از گيربكس، كمك گيربكس، يا ديفرانسيل يا پلوس -24-2
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روغن ريزي از گيربكس، كمك گيربكس، يا ديفرانسيل به صورت شديد (چكه زياد  -25-2

 يا شره)

 نشتي ديد روغن از سيستم كالچ به صورت چكه زياد -26-2

 خودرو به طوري كه جنبه ايراد ايمني پيدا كند گاز نخوردن -27-2

 گيرداشتن شديد پدال گاز كه در امر رانندگي اختالل ايجاد كند -28-2

 صداي غير عادي شديد از سيستم كالچ كه در امر رانندگي اختالل ايجاد كند -29-2

وجود قطعات باقيمانده در محفظه موتور كه ممكن است ايمني را به خطر انداخته  -30-2

 و گردد.موجب توقف خودر

 خروج يا پاشش بنزين به بيرون در هنگام باز كردن در باك -31-2

هرگونه ايراد عملكردي در سيستمهاي (الكترونيكي يا غيرالكترونيكي) موتور  -32-2

 وسيستم انتقال قدرت كه در امر رانندگي اختالل ايجاد كند

عدم عملكرد يا عملكرد نامناسب تجهيزات سيستم گاز سوز (مانند كليد تبديل،  -33-2

انگر ميزان گاز، گيج فشار، شيرها و ....) به نحوي كه در امر رانندگي اختالل ايجاد نش

 كند يا باعث توقف خودرو شود

 انتشار بوي گاز به صورت مستمر -34-2

عدم نصب ،يا نصب يا مونتاژ اشتباه قطعات و تجهيزات سيستم گاز سوز به نحوي  -35-2

 كه در امر رانندگي اختالل ايجاد كند

گي قطعات و تجهيزات سيستم گاز سوز به نحوي كه در امر آسيب و صدمه ديد -36-2

 رانندگي اختالل ايجاد كند

تماس و درگيري لوله هاي گاز، تماس و نصب نامناسب منبع گاز به نحوي كه در امر  -37-2

  .رانندگي اختالل ايجاد كند

 ترمز -3

 ترمز عمل نمي كند -1-3

 وجود نشتي يا وجود نشتي يا وجود اثر نشتي روغن ترمز -2-3

 )كردن سيستم ترمز (مانند سنگ كردن يا چوب كردندير عمل  -3-3

دل زدن شديد پدال ترمز به طوريكه لرزش ناشي از آن به پدال ها، فرمان يا اتاق  -4-3

 منتقل شده و در امر رانندگي ايجاد اختالل نمايد.
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درگيري و تماس لوله ها و شيلنگ هاي ترمز يا لبه هاي تيز با قطعات متحرك  كه  -5-3

صدمه ديدگي گردد به نحوي كه در عملكرد آن ها تأثير باعث خراشيدگي و 

 بگذارد يا به نحوي كه در امر رانندگي ايجاد اختالل نمايد.

عدم نصب، نصب يا مونتاژ اشتباه قطعات و تجهيزات سيستم ترمز به نحوي كه در  -6-3

 امر رانندگي ايجاد اختالل نمايد.

چ و مهره ها ، اتصاالت آسيب و صدمه ديدگي قطعات، لوله ها و شيلنگ ها ، پي -7-3

 سيستم ترمز، به نحوي كه در امر رانندگي ايجاد اختالل نمايد.

سطح مايع روغن ترمز زير خط مينيمم بوده يا موجب روشن شدن چراغ هشدار  -8-3

 مي گردد.

 عدم عملكرد سيستم ترمز ضد قفل -9-3

 هرگونه ايراد عملكردي در سيستم هاي (الكترونيكي يا غير الكترونيكي) ترمز كه -10-3

 در امر رانندگي اختالل ايجاد كند.

 ترمز دستي يا ترمز پارك عمل نمي كند. -11-3

 

 تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي و كنترل هوشمند  -4

روشن نشدن هر دو چراغ نور پايين و نور باال، هر دو چراغ موقعيت عقب، كليه  -1-4

 چراغ هاي راهنماي يك سمت خودرو كليه چراغ هاي دنده عقب 

 راغ هاي راهنما (عدم تطابق با دسته راهنما)كاركرد معكوس چ -2-4

عدم كاركرد يا كاركرد نامناسب خبر دهنده شارژ باتري، سطح  روغن موتور، فشار  -3-4

و دماي روغن موتور، دماي مايع خنك كننده، لنت ترمز، فشار روغن هيدروليك، 

 سيستم قفل چرخ، سيستم عيب يابي موتور، سطح روغن موتور

د نامناسب نشانگر فشار روغن موتور و دماي مايع خنك عدم كاركرد يا كاركر -4-4

 كننده، سطح سوخت

عمل  ECUدينام، سوئيچ، استارتر، يا برف پاكن جلو، سيستم جرقه زني، سيستم  -5-4

 نمي كند.

 شيشه باالبر برقي سانروف باز شده و بسته نمي شود. -6-4

 سنسور برگردان شيشه باالبر برقي يا سانروف عمل نمي كند. -7-4
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 سيستم دزدگير عدم عملكرد -8-4

 قفل مركزي خود به خود درهاي بسته را باز مي كند. (سوئيچ بيرون از خودرو باشد) -9-4

عدم عملكرد سوئيچ يا استارت خودرو هنگام بيرون بودن سوئيچ كارتي از خشاب  -10-4

 آن

بيرون پريدن فندك از غالف پس از گرم شدن و يا داغ شدن فندك گير كردن در  -11-4

 غالف

 كندفن رادياتور عمل نمي  -12-4

عدم نصب، نصب يا مونتاژ اشتباه قطعات و تجهيزات سيستم برق به نحوي كه در  -13-4

  امر رانندگي ايجاد اختالل نمايد.

 اتصاالت داخلي  -5

جانبودن شيشه هاي جلو يا عقب به نحوي كه امكان بيرون افتادن شيشه در حين  -1-5

 حركت وجود دارد.

ديد واضح راننده تأثير تغيير شكل، موج داشتن، حباب داشتن، شيشه جلو كه در  -2-5

 بگذارد.

 عدم چسبندگي حداقل يك ضلع كامل از چسب شيشه هاي عقب يا جلو -3-5

 ترك يا شكستگي شيشه جلو يا عقب -4-5

 آزاد نشدن كمربند ايمني از داخل غالف و يا قفل نشدن آن حين عملكرد -5-5

 عمل نكردن هر يك از قفل هاي درهاي جانبي -6-5

 عمل نكردن قفل در موتور -7-5

 ت پيچ يا مهره هاي صندلي هاشل بودن اتصاال -8-5

عمل نكردن يا رها شدن ناگهاني هر يك از تنظيمات صندلي راننده ( مانند خوابيدن  -9-5

 پشتي صندلي يا عدم كنترل موقعيت ثابت نشيمنگاه صندلي)

  رها شدن ناگهاني نشيمنگاه صندلي جلو راست -10-5

 اتصاالت خارجي  -6
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 رها شدن ناگهاني نشيمنگاه صندلي جلو راست -1-6

  شكستن يا ترك يا كم خوردگي و كسري جوش كه بر ايمني سرنشينان مؤثر است.   -2-6

 عمومي  -7

صداي غيرعادي شديد در جاده كه باعث نگراني راننده شده و موجب توقف خودرو    -1-7

 گردد.

بر اساس  عدم تطابق، عدم نصب يا عدم تعبيه سيستم ها و قطعات اجباري -2-7

 ياستانداردهاي ملي اجبار 


