
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهوري اسالمي ايران
 رياست جمهوري

 ايران استاندارد ملي سازمان

 

 

 

 

 

 

  

 دستورالعمل

 یدور تاییدیه ایمنی آسانسورهای برقص 

 

 

 

  80/80/3101:  تاريخ تصويب اوليه

3 شماره تجديد نظر :            83/80/3101:تاريخ تجديد نظر

 /د 14/434شماره مدرک 

 بدون مجوزهای الزم ممنوع می باشد. اجرائی از نوع مدرک درون سازمانی محسوب شده و تحت کنترل می باشد و هر گونه تکثیر، کپی برداری و توزیع آناین روش 



03   از         :صفحه                                                            /د    13/313  :ه مدرکشمار

  

 83/80/3101ریخ تجدیدنظر: تا                                                                   3 شمارة تجدیدنظر:

 : صدور تاییدیه ایمنی آسانسورهای برقیعنوان 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران      

 دستورالعمل 

 دستورالعملوضعيت تجديد نظر صفحات     

شماره 

 صفحه

شماره 

 تجديدنظر

تاريخ 

 تجديدنظر

 شرح خالصه تغييرات

 1 جلد

عنوان دستورالعمل از دستورالعمل اجرایی استاندارد ملی مقررات ایمنی ساختمان و  

( و صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد به  صدور 3636-1نصب آسانسورهای برقی )

 تاییدیهایمنی آسانسورهای الکتریکی   تغییر یافت.
 تاریخ تجدید نظر تغییر کرد.  1 جلد

 هدف و دامنه کاربرد تغییر کرد.  1 2

 برخی از تعاریف تغییر کرد و اصالحات ویرایشی صورت پذیرفت.  1 6

 برخی از تعاریف تغییر کرد و اصالحات ویرایشی صورت پذیرفت.  1 4

 فرآیند کار با توجه به ایجاد سامانه آسانسور تنظیم گردید.   

5 1  
 ترکیب اعضای کمیته های فنی تغییر کرد.

3 1  
 پیوست ها تغییر کردند.
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 83/80/3101ریخ تجدیدنظر: تا                                                                   3 شمارة تجدیدنظر:

 : صدور تاییدیه ایمنی آسانسورهای برقیعنوان 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران      

 دستورالعمل 

 هدف - 3

هدف از تدوین این دستورالعمل چگونگی صدور تائیدیه ایمنی پس از نصب آسانسورهای برقی و قبل از بهره برداری بر 

  می باشد. 3636-1اساس استاندارد ملی 

 کاربرددامنه  – 2

 این دستورالعمل در خصوص آسانسورهای برقی منصوبه در سراسر کشور کاربرد دارد.

 مسئولیت اجرا – 3

مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده ادارات کل استاندارد استان ها و اداره کل نظارت بر اجرای صنایع فلزی  و 

 دارد می باشد.نظارت بر حسن اجرا بر عهده معاونت نظارت بر اجرای استان

 قوانین و مقررات ذیربط – 4

 و اصالحات بعدی آن. 1631قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب اسفند   4-1

 15/3/1633نود و هفتمین مصوبه شورای عالی استاندارد به تاریخ   3-6بند   4-2
 

 تعاریف - 1

،  تعاریف زیر نیز در این دستورالعمل کاربرد 3636-1ذکر شده در استاندارد ملی شماره  عالوه بر تعاریف واصطالحات

 دارد:

  سازمان  5-1

 منظور سازمان ملی استاندارد ایران است .

  اداره کل  5-2

 .باشد می نصب آسانسور محل استان استاندارد  کل اداره منظور
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03   از         :صفحه                                                            /د    13/313  :ه مدرکشمار

  

 83/80/3101ریخ تجدیدنظر: تا                                                                   3 شمارة تجدیدنظر:

 : صدور تاییدیه ایمنی آسانسورهای برقیعنوان 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران      

 دستورالعمل 

 شرکت های بازرسی   5-3

بطور مشخص و بصورت مستقل، به منظور تعیین ایمنی، عملکرد و سایر مشخصه های منظور شرکت بازرسی فنی است که 

 13323فعالیت نموده و بر اساس الزامات استاندارد ملی   3636-1آسانسور های منصوبه مطابق استاندارد ملی ایران با شماره 

 در زمینه بازرسی آسانسورهای برقی تایید صالحیت شده باشد. 1از سوی مرکز ملی تایید صالحیت ایران

 متقاضی  5-4

به مالک یا مالکین ساختمانی که آسانسور در آن نصب شده است و یا وکیل قانونی وی )با ارایه وکالتنامه محضری( و یا 

از آسانسور منصوبه را عرضه کننده آسانسور اطالق می گردد که متقاضی بازرسی آسانسور بوده و درخواست بازرسی 

 ارایه می نماید.

 عرضه کننده آسانسور  5-5

به شخص حقوقی اطالق می گردد که کلیه مسئولیت های طراحی، محاسبه، نصب، اجرا و تأمین خدمات پس از فروش 

 آسانسور منصوبه را بر عهده دارد.

از وزارت صنعت، معدن و تجارت ویا پروانه  یادآوری: عرضه کننده آسانسور باید دارای پروانه طراحی و مونتاژ معتبر

 طراحی و نصب معتبر از اتحادیه صنفی مربوطه باشد.  

 کمیته فنی آسانسور )استانی و مرکزی(  5-6

ذکر شده است و مسئولیت بررسی پرونده   4-6-6و  6-6-6کمیته ای متشکل از اعضای ذیصالح به ترتیبی که در بند  

 این دستورالعمل بر عهده دارد 2-6-6و  1-6-6های دارای ابهام در تطابق با استاندارد و شکایات وارده را مطابق بند 

 شرح اقدامات – 6

 متقاضی 6-1

                                                           

3 -National Accreditation Center of Iran (NACI) 
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03   از         :صفحه                                                            /د    13/313  :ه مدرکشمار

  

 83/80/3101ریخ تجدیدنظر: تا                                                                   3 شمارة تجدیدنظر:

 : صدور تاییدیه ایمنی آسانسورهای برقیعنوان 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران      

 دستورالعمل 

 در اجرای این دستورالعمل متقاضی بایستی اقدامات زیر را انجام دهد:

و پس از مشخص شدن   www.lift.isiri.gov.irثبت نام در سامانه درخواست بازرسی آسانسور به نشانی  6-1-1

شرکت بازرسی توسط سامانه؛ ارائه ی درخواست بازرسی و مدارک مربوطه مطابق با فرم های درخواست بازرسی ایمنی 

( و تاییدیه اجزا آسانسورهای نصب شده 6شماره ( ، مشخصات فنی آسانسور )پیوست 2شماره )پیوست  آسانسورهای برقی

 ( به آن شرکت بازرسی.4شماره ) پیوست 

 ( و ارائه آن به شرکت بازرسی.3-6بند تکمیل مدارک مرتبط با بازرسی  )مطابق  6-1-2

 بازرسی آسانسور.رفع عدم انطباق های اعالم شده از طرف شرکت های  6-1-6

 عرضه کننده آسانسور 6-2

 در اجرای این دستورالعمل عرضه کننده آسانسور بایستی اقدامات زیر را انجام دهد.

 حضور در محل نصب آسانسور در هر مرحله از بازرسی و ارائه عملکرد آسانسور. 6-2-1

تیابی به عملکرد مناسب مطابق استاندارد در رفع عدم انطباق های اعالم شده از سوی شرکت بازرسی به منظور دس 6-2-2

 هر مرحله از بازرسی.

 یادآوری: برطرف نمودن عدم انطباق های ساختمانی و آسانسوری با توافق مالک و عرضه کننده آسانسور انجام می شود. 

 تضمین ارائه ی خدمات سرویس و نگهداری حداقل به مدت یک سال پس از تایید آسانسور. 6-2-6

ی: این مورد بایستی صراحتاً در قرار داد منعقده بین خریدار و عرضه کننده قید گردد و عرضه کننده تضمینِ مبنی بر یادآور

 ارائه این خدمات را ارائه نماید.

حداقل به مدت یک سال مطابق با  3636-1تضمین ایمنی و عملکرد کلیه قطعات مطابق با الزامات استاندارد ملی  6-2-4

 ( 4شماره اجزای آسانسور نصب شده )پیوست فرم تاییدیه 
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 83/80/3101ریخ تجدیدنظر: تا                                                                   3 شمارة تجدیدنظر:

 : صدور تاییدیه ایمنی آسانسورهای برقیعنوان 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران      

 دستورالعمل 

این دستورالعمل، به  3-6ارائه کلیه محاسبات، نقشه ها و مشخصات فنی آسانسور نصب شده مطابق با الزامات بند  6-2-5

  شرکت بازرسی.

یادآوری: در صورتیکه عرضه کننده آسانسور ، دارای پروانه طراحی و مونتاژ مربوط به آن استان نباشد، اداره کل استان 

ملزم به رعایت آخرین نسخه دستورالعمل صدور پروانه واحد طراحی مونتاژ آسانسور وزارت صنعت معدن و تجارت در 

 (.8شماره این خصوص می باشد )پیوست 

 شور، شوراهای اسالمی شهر و شهرداری هاوزارت ک  6-3

به منظور ایجاد ضمانت اجرایی استاندارد ملی آسانسور برقی، وزارت کشور، شوراهای اسالمی شهر و شهرداری های 

می « تاییدیه ایمنی آسانسور»سراسر کشور، صدور گواهی پایان کار ساختمان های دارای آسانسور را منوط به ارائه ی 

این  5-3. این تاییدیه از طرف ادارات کل استاندارد استان ها بر مبنای گردش کار بند (3شماره  )پیوست نمایند

 دستورالعمل صادر می گردد.

 شرکت های بازرسی فنی آسانسور برقی  6-4

 در اجرای این دستورالعمل شرکت های بازرسی آسانسور برقی اقدامات زیر را انجام می دهند:

، روش های مندرج در این دستورالعمل و تکمیل پرسش نامه 3636-1زرسی مطابق استاندارد ملی انجام عملیات با 6-4-1

ی گزارش بازرسی به عرضه کننده  این دستورالعمل و ارائه 1شماره بازرسی )چک لیست یکسان( مطابق نمونه پیوست 

 آسانسور

( 5شماره بق فرم یافته های بازرسی )پیوست یادآوری: اطالعات برداشته شده توسط شرکت بازرسی در بازرسی اول، مطا

 ، صحه گذاری و پس از امضای بازرس در اختیار شرکت عرضه کننده آسانسور قرار می گیرد.تکمیل

ادامه عملیات بازرسی پس از اعالم رفع موارد عدم تطابق توسط شرکت عرضه کننده آسانسور، به منظور حصول  6-4-2

 های احتمالی.اطمینان از بر طرف شدن مغایرت 

 .(6)پیوست شماره  برای اداره کل استاندارد استان محل نصب آسانسور« گواهی ایمنی آسانسور»ارسال   6-4-6
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 83/80/3101ریخ تجدیدنظر: تا                                                                   3 شمارة تجدیدنظر:

 : صدور تاییدیه ایمنی آسانسورهای برقیعنوان 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران      

 دستورالعمل 

،  پس از تأیید مدیر فنی شرکت بازرسی، به 3636-1ارجاع پرونده های دارای ابهام در تطابق با استاندارد ملی  6-4-4

 ،  به منظور صدور رای نهایی.«کمیته فنی آسانسور» های مربوط جهت طرح در  همراه کلیه مستندات، مشخصات و نقشه

 آمده است. 6-6و مسئولیت های آن در بند « کمیته فنی آسانسور»یادآوری: ترکیب 

فعالیت شرکت های بازرسی آسانسورهای برقی تنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی و شعب شرکت، تحت  6-4-5

 می باشد: شرایط زیر مجاز 

 ثبت رسمی شعبه در دفاتر ثبت شرکت ها در استان      -1

 یادآوری: در موضوع اساسنامه شرکت بازرسی باید مجوز ثبت شعبه ذکر شده باشد.

 دارا بودن حداقل یک  بازرس مقیمِ تمام وقت -2

 دارا بودن دفترِ دراختیار شرکت بازرسی مرکزی -6

 اداری در محل شعبه دارا بودن شخص پاسخگو در ساعات -4

 تأیید مکتوب اداره کل استاندارد استان جهت فعالیت شرکت بازرسی در سطح استان -5

ارجاع درخواست بازرسی جدید به شرکت های بازرسی فنی آسانسورهای برقی در زمان تعلیق، ابطال و یا اتمام  6-4-3

 اعتبار گواهینامه تأیید صالحیت مجاز نمی باشد.

تعیین تکلیف پرونده های بازرسی در دست اقدام در زمان تعلیق، ابطال ویا اتمام اعتبار گواهینامه تایید صالحیت یادآوری: 

 می باشد.رسی، بر عهده  کمیته فنی آسانسور شرکت های باز

 به منظور ارائه به شهرداری ها« تاییدیه ایمنی » گردش کار صدور    6-5

در خواست بازرسی خود را تنظیم می نماید و   www.lift.isiri.gov.irی اینترنتی  متقاضی با مراجعه به سامانه 6-5-1

 شرکت های بازرسی آسانسور برقی بصورت خودکار از طریق سامانه ی مذکور به متقاضی معرفی می گردند. 
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 83/80/3101ریخ تجدیدنظر: تا                                                                   3 شمارة تجدیدنظر:

 : صدور تاییدیه ایمنی آسانسورهای برقیعنوان 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران      

 دستورالعمل 

و انجام عملیات بازرسی و حصول اطمینان از انطباق ( 3-6)مطابق بند شرکت بازرسی پس از تکمیل مدارک   6-5-2

برای اداره کل استاندارد استان محل نصب آسانسور  «گواهی ایمنی »صدور و ارسال آسانسور با استاندارد ملی نسبت به 

 اقدام می نماید.

 می تواند بصورت الکترونیکی به ادارات کل استاندارد انجام شود.«  آسانسور گواهی ایمنی»:  ارسال 1یادآوری 

: در صورت درخواست کتبی متقاضی، شرکت بازرسی موظف است نسبت به صدور گواهی ایمنی کاغذی 2یادآوری 

 مطابق فرم پیوست ج اقدام نماید.

صادره، به « گواهی ایمنی»ه استناد اداره کل استاندارد استان، پس از بررسی مدارک ارسالی، متقاضی را ب  6-5-6

که در آن به گواهی صادره توسط شرکت بازرسی اشاره « تاییدیه ایمنی»شهرداری منطقه مربوطه معرفی و نسبت به صدور 

 شده است، اقدام می نماید. 

ها ارسال گردد. در  یادآوری:  تأییدیه ایمنی صادره از اداره کل استاندارد مربوطه باید  بصورت الکترونیکی به شهرداری

صورت عدم وجود زیر ساخت های الزم ، با تشخیص مدیر کل استاندارد استان، صدور این تاییدیه به صورت کاغذی ، 

 با لحاظ کلیه موارد امنیتی مربوطه بال مانع است.

 

 کمیته فنی آسانسور  6-6

 ذیل انجام می دهد: این کمیته در قالب دو کمیته فنی استانی و مرکزی وظایف خود را به شرح

 « :کمیته فنی استانی»مسئولیت های  6-6-1

از شرکت های بازرسی فنی آسانسورهای   3636-1الف: رسیدگی به پرونده های دارای ابهام در انطباق با استاندارد ملی 

 برقی و صدور رأی نهایی.

ستاندارد صنایع فلزی و گزارش نتایج ب: بررسی استعالم ها و استفسارهای فنی ارجاعی از دفتر نظارت بر اجرای ا

 رسیدگی. 
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 83/80/3101ریخ تجدیدنظر: تا                                                                   3 شمارة تجدیدنظر:

 : صدور تاییدیه ایمنی آسانسورهای برقیعنوان 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران      

 دستورالعمل 

 « :کمیته فنی مرکزی»مسئولیت های  6-6-2

الف: بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرونده هایی که در کمیته های فنی استانی به نتیجه نرسیده و به آن ارجاع می 

 گردد.

 آسانسور در آنها برگزار نمی گردد.ب: برگزاری کمیته فنی استان هایی که به هر دلیلی کمیته فنی 

 ترکیب کمیته فنی استانی آسانسور بصورت زیر می باشد:  6-6-6

 اعضای ثابت: 

 الف: مدیرکل استاندارد استان : رئیس کمیته

 ب: رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان: دبیر کمیته

 استان )یک نفر( )به تشخیص مدیر کل استاندارد استان(ج: نماینده تشکل صنفی و صنعتی آسانسور و پله برقی در 

یادآوری: در صورتیکه در استان مربوطه تشکل صنفی و صنعتی وجود نداشته باشد، نماینده تشکل مرکزی باید به عضویت 

 کمیته درآید.

 د: نماینده جامعه ممیزی و بازرسی در استان مربوطه )یک نفر( 

 اید یک نفر از اعضای شرکت های بازرسی فنی ذیصالح و متخصص باشدیادآوری: نماینده جامعه ممیزی ب

 هـ: کارشناس متخصص در زمینه آسانسورهای برقی به انتخاب مدیر کل استاندارد استان )دو نفر(

 ی: نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان مربوطه )یک نفر(

 : اعضای غیر ثابت

 که می توانند حسب مورد به جلسات کمیته فنی دعوت گردند.«  داره کل راه و شهرسازیا» و « استانداری»نمایندگانی از 
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03   از         :صفحه                                                            /د    13/313  :ه مدرکشمار

  

 83/80/3101ریخ تجدیدنظر: تا                                                                   3 شمارة تجدیدنظر:

 : صدور تاییدیه ایمنی آسانسورهای برقیعنوان 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران      

 دستورالعمل 

 ترکیب کمیته فنی مرکزی آسانسور بصورت زیر می باشد: 6-6-4

 اعضای ثابت: 

 الف: مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی)یک نفر(: رئیس کمیته

 شناسی)یک نفر(: دبیر کمیتهب: رئیس اداره مکانیک و فلز 

 ج: نماینده تشکل صنفی و صنعتی آسانسور و پله برقی )یک نفر( 

 د: نماینده جامعه ممیزی و بازرسی کشور )یک نفر( 

 یادآوری: نماینده جامعه ممیزی باید یک نفر از اعضای شرکت های بازرسی فنی ذیصالح و متخصص باشد

 ای برقی به انتخاب مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی )دو نفر(هـ: کارشناس متخصص در زمینه آسانسوره

 ی: نماینده وزارت صنعت ، معدن و تجارت ) یک نفر(

 : اعضای غیر ثابت

که می توانند حسب مورد به جلسات کمیته فنی دعوت «  وزارت راه و شهرسازی» و « وزارت کشور»نمایندگانی از  

 گردند.

اعضای کمیته های فنی استانی و مرکزی بر اساس حکم مدیرکل استان ویا مدیرکل نظارت بر اجرای : 1یادآوری 

 استانداردهای فلزی و برای مدت یکسال منصوب می گردند.

: دبیر خانه کمیته فنی مرکزی در سازمان ملی استاندارد اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد های صنایع فلزی و 2یادآوری 

 ه کمیته فنی استانی در اداره کل استاندارد استان مستقر می باشد.دبیرخان

: مصوبات کمیته فنی مرکزی و استانی آسانسور جنبه اجرایی داشته و شرکت های بازرسی فنی ملزم به رعایت 6یادآوری

 آنها می باشند.
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03   از         :صفحه                                                            /د    13/313  :ه مدرکشمار

  

 83/80/3101ریخ تجدیدنظر: تا                                                                   3 شمارة تجدیدنظر:

 : صدور تاییدیه ایمنی آسانسورهای برقیعنوان 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران      

 دستورالعمل 

اعضای ثابت رسمیت یافته و با رأی مثبت با حضور رئیس و حداقل چهار نفر از « کمیته فنی آسانسور»: جلسات 4یادآوری

  حداقل چهار نفر از اعضای حاضر موارد مطرح شده به تصویب خواهد رسید.

 :  صورتجلسات کمیته های فنی استانی برای معاونت نظارت بر اجرای استاندارد  ارسال گردد.5یادآوری 

 مدارک بازرسی  6-7

 (1شماره پرسشنامه یکسان بازرسی )پیوست  -1

 (2شماره )پیوست  بازرسی درخواست فرم -2

 (6شماره مشخصات فنی آسانسور )پیوست  فرم -6

 (4شماره  پیوست) شده نصب آسانسور اجزای تاییدیه فرم -4

 (5شماره  پیوست) بازرسی های یافته فرم -5

 محاسبات و نقشه های آسانسور نصب شده  که شامل موارد زیر می باشد:  دفترچه -3

 وزنه در چاه.الف : نقشه جانمایی کابین و 

 ب:  نقشه برش عمودی چاه.

 ج: نقشه چاهک چاه.

 د: نقشه جانمایی سوراخ ها در کف موتورخانه.

 .3636-1هـ: ارائه محاسبات بر مبنای حداقل نیازمندی های استاندارد ملی 

زم است این نقشه در کلیه نقشه های سیم کشی و الکتریکی مربوط به آسانسور الزامی است و ال IECو: استفاده از عالئم 

 ها همراه با فهرست اصطالحات مربوطه در مدارک مرتبط ارائه شود.

 تصویر پروانه ساخت ساختمانی که آسانسور در آن نصب شده است. -3

 دستورالعمل. 6-2-6تصویر قرارداد سرویس و نگهداری حداقل یک ساله مطابق بند  -8

) با ذکر شماره پالک ثبتی ساختمان( ، با ظرفیت و مشخصات فنی  نصب محل آدرس به آسانسور نامه بیمه -9

 آسانسور منصوبه، ذینفعان بیمه نامه بی نام و به مدت حداقل یک سال .

 (3شماره تصویرگواهی ایمنی آسانسور نصب شده )پیوست    -13
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03   از         :صفحه                                                            /د    13/313  :ه مدرکشمار

  

 83/80/3101ریخ تجدیدنظر: تا                                                                   3 شمارة تجدیدنظر:

 : صدور تاییدیه ایمنی آسانسورهای برقیعنوان 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران      

 دستورالعمل 

 6توسط متقاضی برای انجام بازرسی اول الزامی است و ارایه سایر مدارک )ردیف   4الی  2یادآوری: ارایه مدارک ردیف 

  ( باید تا قبل از صدور گواهینامه بازرسی انجام گردد.13الی  9و 

 مدارک مرتبط - 7

 (3636-1ه  )استاندارد ملی مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورهای الکتریکی با شمار 3-1

 دستورالعمل صدور پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور وزارت صنعت معدن تجارت 3-2

 

 بایگانی سوابق  -8

کلیه مدارک و سوابق مربوط به اجرای این دستورالعمل در اداره کل محل نصب آسانسور به مدت ده سال نگهداری می 

 شود.

 گیرندگان نسخ -9

وزارت پژوهشگاه استاندارد، مرکز ملی تایید صالحیت ایران ، ریاست سازمان، کلیه واحدهای ستادی و ادات کل استانی ، 

  صنعت معدن و تجارت، وزات کشور و سازمان شهرداری های سراسر کشور .

 

 ها پیوست -11

 . 3636-1استاندارد ملی آسانسورهای برقی  برگرفته از: پرسش نامه بازرسی )چک لیست یکسان( 1پیوست شماره 

 : فرم درخواست بازرسی 2پیوست شماره 

 مشخصات فنی آسانسور : فرم  6پیوست شماره 

 گواهی تاییدیه کیفی قطعات منصوبه توسط عرضه کننده آسانسور.:  4پیوست شماره 

11 



03   از         :صفحه                                                            /د    13/313  :ه مدرکشمار

  

 83/80/3101ریخ تجدیدنظر: تا                                                                   3 شمارة تجدیدنظر:

 : صدور تاییدیه ایمنی آسانسورهای برقیعنوان 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران      

 دستورالعمل 

 : فرم یافته های بازرسی5پیوست شماره 

 : فرم گواهینامه ایمنی آسانسور 3پیوست شماره 

 : فرم تاییدیه ایمنی آسانسور 3پیوست شماره 

)مندرج در دستورالعمل وزارت صنعت معدن  : شیوه کار واحدهای عرضه کننده آسانسور در استان دیگر 8پیوست شماره 

 و تجارت(

 مدارک منسوخ و باطل شده -11

منسوخ  اعالم می شود و این مدرک جایگزین آن     8/2/86/د  مورخ 41/161با تصویب این مدرک، دستورالعمل  شماره 

 می شود.

 

به تصووی    11/19/1395جلسه کمیته تخصصی مورخ  دویست و پنجاه و هشتمیناین روش اجرایی در 

 رسید.
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03   از         :صفحه                                                            /د    13/313  :ه مدرکشمار

  

 83/80/3101ریخ تجدیدنظر: تا                                                                   3 شمارة تجدیدنظر:

 : صدور تاییدیه ایمنی آسانسورهای برقیعنوان 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران      

 دستورالعمل 
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