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 :اهداف پروژه -1
ست    شگاهي مميزي و ت سوخت و آاليندگي     هدف از انجام پروژه انجام خدمات آزماي صرف  خودروهاي م

رهت اطمينان از  خودروهاي سبك  ، بررسبي ديي  روند ارراي اسبناندارد مايار مصبرف سبوخت     سبك  

سنانداردهاي           سنمر بازنگري ا ضاف و يوت در بهكود م ست آوردن نقاط  صحيح آنها همچنين بد ارراي 

سناندارد  مرتكط  سوخت            مي 4241-2از رمله ا صرف  سناندارد ملي م شي ا سي ميزان اثر بخ شد. برر با

اين اسببنانداردها كم  شبباياني در بررسببي ميزان دسببنيابي به اهداف تدوين و ارراي  خودروهاي سببك 

سوخت در ناوگان        صرف  ضايت م صحيحي از و سك  كرده، همچنين ديد  شور را نمايانگر   خودروهاي  ك

 سازد. مي

ريزي رهت انجام خدمات آزمايشگاهي مورد نظر اين شركت )انجام مميزي و تست مصرف سوخت و برنامه

و و در حال تردد كشور )با سوخت توليدي ، وارداتي ن خودروهاي سك وي ر( برخودروهاي سك آاليندگي 

بيني پيش مصرف سوخت و آاليندگي خودرو سك  آزمون  براي يسمت مميزي 85بنزين يا گاز( تا سقف 

 شده است

 باشد: اهم اهداف اجرای پروژه به شرح ذيل مي

 سازي مصرف هاي پژوهشي و مطالااتي مورد نظر شركت بهينههاي مربوط به طرحانجام تست

  سوخت

 توليدي، وارداتي و در حال تردد در كشور و تكميل و بروزآوري خودروهاي سك  مميزي ناوگان 

 ان  اطالعاتي مصرف سوخت و آاليندگيب 

  خودروهاي سك پايش رعايت اسنانداردهاي مصرف سوخت 

 خودروهاي سك سازي رهت تدوين، بازنگري و ارراي اسناندارد ملي مصرف سوخت زمينه 

 خودروهاي سك وند تدوين و ارراي اسناندارد مصرف سوخت بررسي ديي  صحت ر 

  خودروهاي سك بررسي ميزان ديي  شدت مصرف سوخت ناوگان 

 هاي تحت تاثير اسنانداردهاي مصرف سوختشناخت و بررسي ديي  حوزه 

 هاي بررسي شدهمحاسكه ميزان تاثير ارراي اسنانداردهاي مصرف سوخت در حوزه 

 وين و ارراي اسنانداردهاي مصرف سوختبررسي نقاط ضاف و يوت تد 

 هاي اررايي اسنانداردهاي مصرف سوختارائه راهكارهاي اررايي در رهت بهكود تدوين و رويه 

 هاي، ابداعات و اخنراعات كاهنده مصرف سوخت خودروهاارزيابي طرح 

  

 :مرتبط با پروژه ذكر مصوبات و تكالیف قانوني -2
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  121ماده در راسببناي شببرح و ايف محوله در  سببك خودروهاي تدوين مايار مصببرف سببوخت 

يانون برنامه  20يانون برنامه سبوم توسباه اينصبادي، ارنماعي و نرهنگي ، تن يد شبده در ماده     

 چهارم. 

      هاي كلي اصالح الگوي مصرف ابالغي از سوي مقام    سياسنهاي پيش بيني شده بند ه نم سياست

 ماظم رهكري 

  هاي مرتكط با يانون اصببالح الگوي مصببرف و به منظور مديريت تقاضببا و ارراي سببياسببت  9ماده

 مصرفسازي مصرف سوخت در بخشهاي مخنلف بهينه

  سناندارد اركاري انرژي تجهيزات    يانون اصالح الگوي مصرف    11بند مايارها و مشخصات نني و ا

كه مسببلوليت اين كارگروه در زمينه شببود آالت انرژي بر توسببط كارگروهي تايين ميو ماشببين

 سوخت و احنراق به عهده وزارت ن ت )شركت بهينه سازي مصرف سوخت(مي باشد.

 سوخت           8 بند صرف  سازي م شركت بهينه  سنامه  سا سي و ايدام الزم در   ا مديريت، نظارت و بازر

 .باشدكر عهده اين شركت ميهاي مربوطزمينه مميزي انرژي طك  مقررات و آيين نامه

زات ی، تجهيت/ اقدام) منابع انسانیانجام فعال یامكانات الزم شامل منابع الزم برا -3

 و..(، نرم افزار

  تيم منخصص و آگاه در خصوص آزمونها و اسنانداردهاي مصرف سوخت و آاليندگي. 

 ي رهت تهيه خودروهاي سك  نمونه.هاي الزم توسط شركنهاي بازرسايدامات و هماهنگي 

 خودروهاي سك هاي مجهز و مانكر رهت تست مصرف سوخت و آاليندگي آزمايشگاه 

  

 :پروژه شرح خدمات -4

   هاي بازرسبببي )طرف يراداد   نمايندگان كارنرما و نمايندگان شبببركت          هاي الزم با   انجام همكاري

 ها. يكل و حين انجام آزمون خودروهاي سك شركت بهينه سازي( در آماده سازي 

   هاي بازرسبببي )طرف يراداد   هاي الزم با نمايندگان كارنرما و نمايندگان شبببركت            انجام همكاري

شركت بهينه سازي( درخصوص بازرسي شرايط آزمايشگاه )اعم از بازرسي صحت و ديت عملكرد          

و بررسي مدارك كاليكراسيون و  خودروهاي سك تجهيزات آزمايشگاه ، شرايط آزمايشگاهي تست   

صوص انجام آزمون   هاي تاييديه صالح در خ صحه گداري      مرارع ذي شرح خدمات( و  ضوع  هاي مو

 رويه هاي انجام آزمون. 

  يكل از آزمون. خودروهاي سك انجام تست آاليندگي كاركرد درراي 
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  سك  انجام آزمون آاليندگي سيكل  خودروهاي  سناندارد مطاب   صورت نياز   هاي رانندگي ا و در 

ساس رويه كارنرما  شي، مطالااتي و اررايي اين      بر ا ضاي طرح پژوه شنهادي رديد به اين هاي پي

 شركت. 

 سوخت   آزمون انجام صرف  سناندارد  رانندگي هايسيكل  مطاب  سك   خودروهاي م  صورت  در و ا

ساس  بر كارنرما نياز شنهادي  هايرويه ا ضاي  به رديد پي شي،  طرح اين  اررايي و مطالااتي پژوه

 .شركت اين

   جام آزمون توان ك    ان هاي سببب نه  سبببر چرو خودرو با        )براي نمو طاب   ما( م كارنر هاي درخواسبببني 

 اسنانداردهاي ملي

 كه نماينده كارنرما يا نماينده خودروهايي  ين نضاي مناسب و مورد نياز براي نگهداريأمت

 .دهدشركت بازرسي رهت انجام تست، تحويل واحد خدمات آزمايشگاهي مي

  /در صورت بروز اشنكاه در انجام آزمون ها/ خدمات نني، مهندس مشاور نسكت به تكرار آزمون ها

 در از سوي كارنرما مناهد خواهد بود و خدمات نني با هزينه خود و بدون دريانت مكلغ اضاني

 مهندس عهده بر موتورسيكلت كرايه همچون رانكي هاي هزينه پرداخت مسلوليت صورت اين

 .باشد مي مشاور

 شركت نماينده و كارنرما نماينده اخنيار در نقط انجام از باد بالناصله ها آزمون ننايج خالصه 

 وساير ها آزمون ننايج اطالعات، تمام ه نه دو  رف حداكثر آن از پس و گرننه يرار بازرسي

 .شود مي ارسال كارنرما براي رسمي گزارش صورت به مرتكط مدارك

 تست هاي موتورسيكلت مشخصات آمار از گزارشي سال هر پايان در است مو ف مشاور مهندس 

 .نمايد ارسال كارنرما براي را شده انجام هاي آزمون تحليل و ننايج شده،

 عدد گيري اندازه و توان و سوخت مصرف آاليندگي، هاي آزمون براي يكسان سوخت تأمين 

 .باشد مي مشاور مهندس عهده بر سوخت اكنان
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 پرداخت :نحوه 

 جدول متوسط قیمت انجام خدمات ازمايشگاهي خودروهای سبک

 تعداد شرح آزمون رديف
 هزينه واحد

 )میلیون ريال(

 هزينه كل آزمون

 )میلیون ريال(

   80 آزمون آاليندگي و مصرف سوخت 1

   5 آزمون توان سر چرو 2

   50 پيش آزمايش 3

   135 رمع

 نمي باشد. يرارداد حاضر مشمول پيش پرداخت 

 .كارنرما مي تواند در سقف مكلغ كل يرارداد با صالحديد خود، در تاداد و نوع آزمون ها تغيير ايجاد كند 

 .تغييرات در تاداد آزمون ها منجر به تغيير هزينه واحد آزمون ها توسط مهندس مشاور نمي شود 

 برنامه زماني كلي:

 ماه انجام مي شود. ماهيت كار    30سقف اشاره شده در ردول، طي    تا مطاب  ردول باال  در اين يرارداد آزمون ها

صورت موردي  سه روز كاري      ( Per Case)انجام آزمون ها  به  ست حداكثر باد از  شاور مي باي بوده و مهندس م

 از درخواست رسمي كارنرما نسكت به برنامه ريزي و انجام آزمون ها ايدام كند.
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