((وزارت صنايع و معادن))
دستورالعمل
شماره 6104/2 :
پيوست  06 :برگ
تاريخ تصويب 88 / 8 / 22 :

عنوان  :صدورپروانه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور
واحد مسئول  :معاونت امور توليد
حوزه كاربرد  :سازمان صنايع و معادن استانها
تصويب كننده  :وزير صنايع و معادن – عليرضا طهماسبي

هدف:
به منظور ارتقاء سطح كيفي آسانسورهايي كه در كشور عرضه و به فروش مي
رسد ،ضوابط و معيارهاي جديدي براي شركتهاي طراحي و مونتاژ آسانسور،
جهت طراحي  ،تامين قطعات و مجموعه هاي استاندارد و نصب و راه اندازي و
خدمات پس از فروش ( سرويس و نگهداري ) به مورداجراء گذارده مي شود.
تعريف:
طراحي و مونتاژ آسانسور عبارت است از  :طراحي ،انجام محاسبات  ،تامين
قطعات و مجموعه هاي استاندارد  ،نصب و راه اندازي آسانسور در محل (
مونتاژ) و خدمات بعد از فروش ( سرويس و نگهداري) .
ماده  -0حوزه هاي كاري و مسئوليتهاي واحدهاي طراحي و مونتاژ آسانسور:
زمينه هاي فعاليت واحدهاي طراحي ومونتاژ آسانسور ( فروشندگان آسانسور)
بشرح زير مي باشد:
 1فعاليت در زمينه فروش آسانسور از طريق طراحي ،تامين قطعات و مجموعههاي آسانسور ،نصب ،
راه اندازي و خدمات پس از فروش ( سرويس و نگهداري) با تهيه و ارائه نقشه
هاي اجرايي.پس از تصويب اين دستورالعمل فروش آسانسور فقط توسط
شركتهاي داراي پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور مجاز مي باشد.
2عرضه آسانسور با رعايت مقررات ،مشخصات و استانداردهاي مربوطه كهتوسط مراجع ذيصالح (سازمان صنايع و معادن استان يا موسسه استاندارد و
تحقيقات صنعتي استان) اعالم مي گردد.
3انجام بازديد هاي دوره اي از آسانسورهاي فروخته شده و ضمانت وسرويس و نگهداري آنها به مدت حداقل يكسال شمسي ( بديهي است
مسئوليت هاي فني و ايمني مرتبط با آسانسورهاي عرضه شده متوجه
دارندگان پروانه طراحي و مونتاژ آسانسورمي باشد).

 4مديريت اجرايي تامين قطعات و مجموعه هاي مختلف براي آسانسور بارعايت استانداردهاي مربوطه.
5بهينه سازي و به روز نگهداشتن فن آوريهاي موجود در صنعت آسانسور.6شناسايي و معرفي فرآيندها و فن آوريهاي جديد ،انطباق و انتقال آنهامتناسب با نيازمنديهاي كشور .
7ارائه اطالعات فني در زمينه استفاده از آسانسور در ساختمانهاي مختلف ازنظر ميزان نيروهاي وارده ناشي از عملكرد آسانسور به سازه ،محاسبات
ترافيكي ( تعداد  ،سرعت  ،ظرفيت و سيستم كنترل) و برق مصرفي.
8كليه آسانسورهاي عرضه شده توسط شركت بايد داراي بيمه حوادثمسافر و براي كاركنان و پرسنل خود بيمه مسئوليت مدني داشته باشد.
ماده -2شرايط و ضوابط صدور پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور:
1دارابودن شخصيت حقوقي ثبت شده در زمينه طراحي ،تامين قطعات ومجموعه هاي استاندارد ،نصب و راه اندازي و خدمات پس از فروش در زمينه
صنعت آسانسور
2ارابودن دفتر كار براي شركت و امكانات دفتري و ارتباطي3دارا بودن حداقل يك نفر مسئول فني تمام وقت طبق شرايط مندرج در جدولپيوست شماره يك.
4دارا بودن حداقل دو نفر تكنسين فني تمام وقت با حداقل  3سال سابقهكارمرتبط در صنعت آسانسور
5دارا بودن تجهيزات و لوازم نصب  ،راه اندازي  ،سرويس و نگهداري (مكانيكي ،برقي  ،اندازه گيري و تست)
6كسب حداقل  56امتياز از جدول پيوست شماره يك.ماده  -3نحوه صدور پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور:
الف) متقاضيان پروانه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور مي بايد مدارك زير را
تكميل و جهت بررسي به سازمان صنايع و معادن استان مربوطه ارائه نمايند :
1-پرسشنامه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور( پيوست شماره)2

 2تعهد نامه كتبي ،مبني بر قبول و رعايت استانداردهاي ملي و كليه مقرراتايمني و استانداردهايي كه از سوي وزارت صنايع و معادن و يا موسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ابالغ مي گردد(پيوست شماره )3
3ارائه يك نسخه از مدارك ثبت شركت شامل آگهي تاسيس و روزنامهرسمي حاوي آخرين تغييرات.
4معرفي مكان شركت و امكانات موجود.5ارائه تصوير مدارك و سوابق پرسنل فني تمام وقت شركت (مسئول فني وتكنسين ها)
6ارائه يك نسخه از تصوير بيمه حوادث مسافر و بيمه مسئوليت مدني برايكاركنان و پرسنل شركت.
ب) كارشناس مربوطه نسبت به كنترل مدارك ارسال شده از سوي متقاضيان و
انطباق آن با شرايط و ضوابط اين دستورالعمل اقدام نموده و پس از تاييد نسبت
به امتياز دهي حسب جدول امتيازات
امكانات و نيروي انساني ( پيوست شماره  )0اقدام و در صورت اخذ حداقل 56
امتياز نسبت به صدور پروانه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور طبق نمونه
پيوست شماره  4اقدام مي نمايد.
ماده  -4مدت اعتبار ،تمديد و يا ابطال پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور:
الف) مدت اعتبار پروانه هاي طراحي و مونتاژ آسانسور از تاريخ صدور سه سال
بوده و بعد از هر دوره سه ساله در صورت دارا بودن شرايط مندرج در ماده  2اين
دستورالعمل و كسب حداقل  56امتياز و شرايط زير تمديد مي گردند:
1اجراي حداقل  5دستگاه يا  31طبقه آسانسور كه تاييديه شركتهاي بازرسيكننده داراي صالحيت را دريافت نموده باشند.
 2رعايت تعهدات كتبي ارائه شده به وزارت صنايع و معادن و نداشتن حكممحروميت از ادامه فعاليت و يا ابطال پروانه شركت.
ب) در صورت فراهم نشدن شرايط تمديد پروانه ظرف مدت  3سال اوليه به مدت
يكسال پروانه مذكور تعليق و در صورت عدم احراز شرايط بند الف اين ماده در
پايان دوره يكساله پروانه مربوطه ابطال مي گردد.

ج) سازمان صنايع و معادن مي تواند در صورت سهل انگاري و عدم رعايت
مقررات و استانداردهاي مصوب توسط دارنده پروانه ،نسبت به ابطال پروانه
مربوطه اقدام نمايد.
ماده  – 6ارائه آمار و اطالعات:
الف)دارندگان پروانه هاي طراحي و مونتاژ آسانسور بايد آمار فروش
آسانسورهاي خود را با ذكر مشخصات مربوطه طبق فرم پيوست شماره 6
تكميل و هر شش ماه يكبار به معاونت امور توليد سازمان صنايع و معادن استان
مربوطه ارسال نمايند.
ب) سازمان صنايع و معادن استانها موظف به ارسال يك نسخه از پروانه هاي
صادره به معاونت امور توليد و دفتر آمار و اطالع رساني وزارت صنايع و معادن و
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي باشند.
ماده  -5هزينه صدور پروانه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور به مبلغ 011111
(یکصد هزار) ریال و هزینه تمدید آن به مبلغ ( 61111پنجاه هزار) ریال توسط
متقاضي به حساب شماره  301خزانه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
واريز مي گردد.
ماده  -2با توجه به اينكه براي عرضه و فروش آسانسور به صورت كامل از اين
پس ضوابط اين دستورالعمل مالك اقدام مي باشد ،لذا سازمان صنايع و معادن
استانها موظف به رعايت كامل مفاد مندرج در اين دستورالعمل مي باشند.
ضمناً واحدهاي توليد كننده اجزاء و قطعات آسانسور كه داراي كارگاه توليدي
مي باشند پروانه صادره شده آنان براي توليد قطعات و مجموعه هاي مشخص
ذكر شده در مجوز آنان كماكان معتبر مي باشد.
ماده  -8انجام بازرسي آسانسورها صرفاً توسط شركتهاي بازرسي كننده
تاييد صالحيت شده توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران صورت
مي پذيرد و اين شركتها ملزم مي باشند در بازرسي اوليه و دوره اي
آسانسورها ،پالك بازرسي با قيد زمان درآسانسورها نصب و گواهي بازرسي
اوليه و دوره اي براي آنها صادر نمايند  .شركتهاي مذكور موظفند گواهي ايمني
آسانسور را صرفا براي آسانسورهايي كه توسط شركتهاي دارنده پروانه
طراحي و مونتاژ نصب و راه اندازي شده اند صادر نمايد.
ماده  -9معاونت امور توليد مسئول نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل مي
باشد.

ماده  - 01هرگونه اصالح و تغيير مفاد اين دستورالعمل منوط به تصويب وزير
صنايع و معادن خواهد بود.
ماده  - 00اين دستورالعمل در  00ماده تنظيم و جايگزين دستورالعمل شماره
 4105/0مورخ  0381/8/28گرديده و ازتاريخ تصويب الزم االجراء مي باشد.

عليرضا طهماسبي
وزير صنايع و معادن

