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 1سوال شماره 

 
 ( شد؟ISAD) کابل راهچگونه می توانیم وارد سامانه استانداردسازی 

 سامانه نظارت بروسایل تفریحیو انتخاب  http://isiri.gov.irاز طریق پورتابل سازمان ملی استاندارد ایران به آدرس 

مستقیماً می توان وارد صفحه اول سامانه  http://isad.isiri.gov.irاز قسمت سامانه ها و همچنین با وارد نمودن آدرس 

 استانداردسازی مراکز تفریحی شد.

 

 2سوال شماره 

 

( ISAD) چگونه می توان مشخصات خود را بعنوان مالک/بهره بردار در سامانه استانداردسازی وسائل تفریحی

 ثبت نموده و درخواست بازرسی بهره برداری یا نصب ارسال نمود؟

 به پیوست می باشد.( ISAD) فایل راهنمای کامل کاربران و چگونگی استفاده از سامانه استانداردسازی وسائل تفریحی

 

 3سوال شماره 

 
 آیا متقاضی بازرسی قادر به انتخاب شرکت بازرسی جهت ارجاع درخواست بازرسی می باشد؟      

( انجام پذیرفته و با توجه به میزان سهمیه ISAD) درخواست های بازرسی از طریق سامانه استانداردسازی وسائل تفریحی

مربوطه، بصورت رندوم به یکی از شرکت های بازرسی فعال در استان ارجاع می گردد و شرکت های بازرسی در استان 

 امکان انتخاب شرکت بازرسی توسط متقاضی بازرسی وجود ندارد.

 

 4سوال شماره 

 
 ؟آیا می توان کابل راه دست دوم درکشور وارد و نصب شود

خدمات، صدور گواهی نصب و بهره برداری بر اساس کلیه استاندارد نامه مدیر کل محترم دفتر ارزیابی کاال و با استناد 

 گانه کابل راه بدون حذف یا اغماض حتی یک بند صورت پذیرد. 32

 

 

http://isad.isiri.gov.ir/
http://isad.isiri.gov.ir/
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 5سوال شماره 

 
 آیا تله اسکی شامل استاندارد اجباری می باشد؟

 می باشد.نه خیر. به استناد نامه سازمان ملی استاندارد تله اسکی شامل استاندارد تشویقی 

 

 6سوال شماره 

 
 باشد؟ یم کباریچند ماه  یمراقبت یزمان بازرس

 .اشدی یم یدر زمان بهره بردار کباریهر سه ماه  یکابل راه زمان مراقبت ازدهیطبق مصوبه کارگروه 

 

 7سوال شماره 

 
 ( در چه بازه زمانی انجام می شود؟MFLانجام آزمون تست کابل )

 23کمیته و چک لیست مصوب سازمان ملی استاندارد زمان انجام تست کاب برای مجموعه هایی که طبق جلسه فنی در 

ماه بهره برداری انجام می دهند دو سال  6ماه از سال را بهره برداری انجام می دهند هر سال و برای مجموعه های که  که 

 یکبار انجام می گردد.

 

 8سوال شماره 

 
 د مورد انجام آزمون غیر مخرب قرار می گیرد؟چه تعداد قفل هر سال بای

 درصد از قفل ها باید مورد انجام آزمون غیر مخرب قرار گیرند. 32هر سال 0239طبق مصوبه کارگروه فنی و استاندارد 

 
 

 9سوال شماره 

 
 چه تعداد از قفل ها باید مورد انجام تست لغزش قرار می گیرند؟

درصد مورد تست لغزش و  32آنها بازشونده و مجهز به سنسور گریپ فورس هستند ساالنه برای کابل راه هایی که قفل 

برای قفل های باز شونده  که در ایستگاه فاقد سنسور گریپ فورس هستند هر سال باید تمام قفل ها انجام آزمون تست 

 لغزش قرار گیرند.

 انجام گردد. درصد قفل ها تست لغزش 32برای قفل های ثابت نیز ساالنه باید 
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 11سوال شماره 

 
 کدام سازمان ها و ارگان ها می باشد؟ کابل راهمراجع ذیصالح جهت اخذ تائیدیه چاه ارت برای مجموعه های 

 وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان نظام مهندسی و سازمان ملی استاندارد ایران

 

 11سوال شماره 

 
 الزم است ارائه گردد؟ کابل راهموعه های مججهت صدور مجوز بهره برداری/گواهینامه ایمنی  یمدارک چه

 نتایج وتفسیرتست شارمغناطیسی .2

 درصد قفل هادرهرسال32زانیلغزش قفل به م یتست ها جینتا .3

 عصالحیالزم درمورد سقوط تخته سنگ و بهمن ازمراجع ذ هیدیاخذتائ .2

 نگیارت یها هیدییمجوزها وتا .2

 ریصاعقه گ یها هیدییمجوزها وتا .2

 )گریتست م(کابل ها  یقیتست عا .6

 نکرده اند. تیخطوط انتقال رارعا میکه حر ییازاداره برق درخصوص مجموعه ها هیدییارائه تا .7

 ارائه گردد. دیربایز یتست ها جی) نتاربکسیمحرکه (گ یرویدر موردسامانه ن ریموارد ز .8

 ربکسیگ حیوعملکرد صح یمربوط بارگزار جینتا-3یمربوط به تست ارتعاش سنج جینتا-2یتست عملکرد انجام .0

 ارائه گردد. یبه شرکت بازرس راتیوگزارش تعم جیباشد ارائه نتا رشدهیتعم ربکسیگ کهیدرصورت .29

 مهندس عمران هیدییتا .22

 قطعات قفل بامشخص شدن قطعات حساس ینقشه ها .23

 ستمیس یبرق ینقشه ها .22

 ینقشه بردار جیرونتایمس یطول لیپروف .22

 مستندات امداد و نجات .22

 یآموزش یها نامهیگواه .26

 یسازمان آتشنشان هیدییتا .27

 یرونگهداریدفاترثبت وقوع وحوادث وتعم .28

 یبهره بردار نیروت یها ستیچک ل لیتکم .20

 دستگاه یراتیتعم یوکتا بچه ها یدستورالعمل بهره بردار .39
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