
 

مهلت اعتبارثبت 

  سفارش خودرو

شرح استاندارد شماره 

 شاسی

 نام خودرو مدل خودرو مدل موتور سازنده نام نمایندگی

ردی

 ف

1397/10/01 

برای خودروهای سال 

: 2018و2017ساخت

????WBA1S11- رقم هشتم

عبارتست از رقم آزاد که می 

تواند ارقام صفر تا نه باشد رقم 

نهم عبارتست از رقم کنترلی و 

واعدادصفر XتاAشامل حروف 

می باشد.کاراکتر دهم مربوط 9تا

به مدل سال خودرو می باشد 

H=2017وJ=2018 کاراکتر

یت کشور یازدهم مربوط به سا

سازنده )آلمان(می باشدشامل 

7,V,5 

پرشيا 

 خودرو
BMW 

B48B20A 
TURBO 

(1998CC) 

120ITIPE 1K4 

TYPE 1S11 

MODEL 
6A350700 

STATION 
WAGON(AC) 

ONE 
DIFFERENTIAL 

(A/T) 

120I بی

 ام و
1 

1397/10/01 

خودروهای سال ساخت 

 2018و2017

:WBA1S31???V  رقم

هشتم عبارتست از رقم آزاد 

که می تواند ارقام صفر تا نه 

باشد. رقم نهم عبارتست از 

رقم کنترلی و شامل 

و اعداد صفر Xتا Aحروف

می شود.کاراکتر دهم 9تا 

مربوط به مدل سال خودرو 

می باشد 

H=2017وJ=2018 

پرشيا 

 خودرو
BMW 

B48B20B 
TURBO 

(1998cc) 

125i TYPE 1K4 

TIPE 1S31 

MODEL 
6A250700 

STATION 
WAGON(AC) 

ONE 
DIFFERENTIAL 

(A/T) 

125i  بی

 ام و
2 

1397/10/01 

برای خودروهای 

2017:WBA2F31??HV -

رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد 

که می تواند ارقام صفر تا نه 

باشد.رقم نهم عبارتست از رقم 

و  XتاAکنترلی و شامل حروف 

 می شود. 9اعداد صفر تا 

پرشيا 

 خودرو
BMW 

B48B20A 
TURBO 

(1998cc) 

BMW 220i 
COUPE TIPE 1C 

TYPE 2F31 

MODEL 
6A340700 (AD) 

ONE 
DIFFERENTIAL 

(A/T) 

220i 

 بی ام و
3 

1397/10/01 

: 2017خودرو 

JMBXTGA2WHZ 

: 2018خودرو 

JMBXTGA2WJZ 

آرین 

موتور 

 پویا

MITSUBISHI 
MOTOR 

4B11 

(1998cc) 

MITSUBISHI ASX 
MODEL 

GA2WXTHHZL6Z 
TYPE GA0 

ASX 
 ميتسوبيشی

4 



STATION 
WAGON(AC)TWO 

DIFFERENTIAL 
(CVT) 

1397/09/0

9 

: 2017سال

NMTLY??X?0R/کاراک>

تر ششم نوع سيستم 

نگهدارنده می باشد که می 

  باشد. 4یا  3تواند 

کاراکتر هفتم شماره مدل می 

 Fیا  Bباشد که می تواند 
 باشد.

 CHECKکاراکتر نهم 
DIGIT  می باشد که می

 باشد. Xیا  9تواند صفر تا 

ایرت

 ویا

TOYOTA 
MOTOR 

CORPORATIO
N 

8NR-

FTS 
(1197cc

) 

C-HR TYPE 
AX1T(EU.M) TIPE 

NGX50(H) MODEL 
NGX50L-

AHX(D.E.G.N)XW 
HATCHBACK(AB) 

TWO 
DIFERENTIAL(CVT

) 

C-
HR 
تویو

 تا

5 

1397/09/09 

برای خودروهای مدل 

: 2018و  2017

NMTKY??X?0R 
کاراکتر ششم نوع سيستم 

باشد که می نگهدارنده می

باشد. کاراکتر  4یا  3تواند 

هفتم شماره مدل می باشد 

باشد.  Fیا  Bکه می تواند 

کاراکتر نهم کد کنترلی 

خودرو بوده و می تواند 

و یا حرف  9اعداد صفر تا 

X .باشد 

 ایرتویا
TOYOTA 
MOTORS 

8NR-FTS 

(1197cc) 

CHR 

 AX1T(EU,M)نوع

 NGX10(H)گونه

-NGX10Lمدل
AHX?XW  بجای(

؟ميتواند حروف 

E,G,N,D  )قرار گيرد

نوع بدنه هاچ بک 

(AB تک دیفرانسيل )

 CVTدنده

C-HR 
 تویوتا

6 

1397/09/09 

رای خودروهای مدل 

: 2018و  2017

NMTKZ??X?0R 
کاراکتر ششم نوع 

سيستم نگهدارنده 

باشد که می تواند می

باشد. کاراکتر  4یا  3

هفتم شماره مدل می 

 Bباشد که می تواند 
باشد. کاراکتر  Fیا 

نهم کد کنترلی خودرو 

بوده و می تواند اعداد 

و یا حرف  9صفر تا 

X .باشد 

 ایرتویا

TOYOTA 
MOTOR 

CORPORATION 

2ZR-

FXE(1798CC) 

CHR (HV) 

 AX1T(EU,M)نوع

 ZYX10(H)گونه 

-ZYX10Lمدل 
AHX?BW  بجای(

؟ميتواند حروف 

E,G,N,D  قرار

گيرد( نوع بدنه هاچ 

( تک ABبک )

 CVTدیفرانسيل دنده

CHR 
تویوتا 

 هيبرید

7 



1397/10/0

1 

: 2018خودروهای سال 

VF7SAHNVAJW  سال

2017:VF7SAHNVAH
W 

آرین 

موت

ور 

 تابان

AUTOMOBILE
S CITROEN 

HNV(HN04
) 1199cc 

CITROEN DS3 

TIPE 
A53PHNVA6 

HATCHBACK(A
B) ONE 

DIFERENTIAL 
(A/T) 

DS3 
سيترو

 ئن

8 

1397/10/01 
خودرو سال 

2017:VF7KF5FMAHS  سال

2018:VF7KF5FMAJS 

آرین 

موتور 

 تابان

AUTOMOBILES 
CITROEN 

5F06 

1598cc 
DS5 

(A/T) 
DS5 
 سدان

9 

1397/10/01 
خودرو سال 

2017:VF7NB5GYCHK 

آرین 

موتور 

 تابان

AUTOMOBILES 
CITROEN 

5G02 

(5GY) 
(1598cc) 

DS5LS 
TYPE 

NB5GY 
MODEL 

C  بدنه

سالنی 

(A/T) 

DS5LS 10 

1397/10/01 

سال 

2017:VF7NU5GYCHK 

سال 

2018:VF7NU5GYCJK 

آرین 

موتور 

 تابان

AUTOMOBILES 
CITROEN 

5G02 

(5GY) 
(1598cc) 

DS6 TYPE 
NU5GY 

MODEL C  بدنه

AC(CROSS 
OVER)(A/T) 

DS6 11 

1397/10/01 

 2017خودروهای سال 

:VF1RFC00?HD  و

رقم نهم 

CHECKDIGIT  می

باشد که می تواند صفر 

 باشد.Xیا 9تا 

خدمات 

تجارت 

نگين 

 خودرو

RENAULT 
S.A.S 

M5M B4 
TURBO 

(1618cc) 

RENAULT 
ESPACE TYPE 

JRFCA*M5MB47A 
چند منظوره 

(AF)(A/T) ONE 
DIFFERENTIAL 

ESPACE 
 رنو

12 

1397/10/01 

: 2017برای سال

KMHJ?813D?U 

کاراکتر پنجم مربوط 

مدل و سری خودرو می 

نشان  1باشد که می تواند:

نشان L2دهنده سری 

نشان  GL3دهنده سری 

نشان GLS4دهنده سری 

نشان  HGS5دهنده سری

 TOPدهنده سری 

باشد.کاراکتر دهم نشان 

دهنده سال ساخت خودرو 

برای سال  Hمی باشد و 

کرمان 

 موتور

HYUNDAI 
MOTOR 

CO 

G4NA 
(1999cc) 

HYUNDAI 
IX35(TUCSON) 

TIPE TL  چند

منظوره 

(A/T)(AF)4WD 

IX35 
 هيوندای

13 



ار می تواند قر 2017

 گيرد

1397/09/09 

JTMDF?EV??? 

کاراکتر ششم نشان دهنده 

نوع سيستم نگهدارنده 

و  8،9، 4، 3)شامل اعداد

 ( می باشد.Rیا حرف 

کاراکتر نهم رقم کنترلی 

می باشد که شامل ارقام 

 Xصفر تا نه یا حرف 
 باشد.

کاراکتر دهم نشان دهنده 

مدل سال خودرو می باشد 

 H:2017که شامل حروف 

 می باشد.

کاراکتر یازدهم شامل 

 می باشد. Dیا  Jحروف 

 TOYOTA ایرتویا
2AR-FE-

2494CC 

ASA44L-
XA3A - 

ANTGKX دو

 دیفرانسيل

RAV4 
 تویوتا

14 

1397/09/09 

JTMRF?EV کاراکتر ???

ششم نشان دهنده نوع سيستم 

نگهدارنده ، (شامل اعداد 

( Rو یا حرف  3،4،9،8

می باشد. کاراکتر نهم رقم 

کنترلی می باشد که شامل 

 Xارقام صفر تا نه یا حرف 
می باشد. کاراکتر دهم نشان 

دهنده مدل سال خودرو می 

باشد که شامل حروف 

J=2018  یاH=2017  می

اراکتر یازدهم کد باشد. ک

محل مونتاژ خودرو می 

 Jیا Dباشد که می تواند 
)هر دو در کشور ژاپن) 

 باشد.

 TOYOTA ایرتویا
2AR-FE-

2494CC 

ASA44L-
XA3A - 

ANTMKV 

RAV4 
 تویوتا

15 

1397/09/09 

JTMRF?EV??? 

کاراکتر ششم نشان دهنده 

نوع سيستم نگهدارنده 

و  8،9، 4، 3)شامل اعداد

 ( می باشد.Rیا حرف 

کاراکتر نهم رقم کنترلی می 

باشد که شامل ارقام صفر تا 

 باشد. Xنه یا حرف 

کاراکتر دهم نشان دهنده 

مدل سال خودرو می باشد 

 H:2017که شامل حروف 

 TOYOTA ایرتویا
2AR-FE-

2494CC 

ASA44L-
XA3A - 

ANTMKX 

RAV4 
 تویوتا

16 



 می باشد.

کاراکتر یازدهم شامل 

 می باشد. Dیا  Jحروف 

1397/09/09 

JTMBF?EV??? 

کاراکتر ششم نشان دهنده 

نوع سيستم نگهدارنده 

و  8،9، 4، 3)شامل اعداد

 ( می باشد.Rیا حرف 

کاراکتر نهم رقم کنترلی می 

باشد که شامل ارقام صفر تا 

 باشد. Xنه یا حرف 

کاراکتر دهم نشان دهنده 

مدل سال خودرو می باشد 

 H:2017که شامل حروف 

 می باشد.

کاراکتر یازدهم شامل 

 می باشد. Dیا  Jحروف 

 TOYOTA ایرتویا
2AR-FE-

2494CC 

ASA44L-
XA3A - 

ANTXKV 

RAV4 
 تویوتا

17 

1397/09/09 

JTMBF?EV ???

کاراکتر ششم 

نشان دهنده نوع 

سيستم نگهدارنده ، 

(شامل اعداد 

و یا  3،4،9،8

( می Rحرف 

باشد. کاراکتر نهم 

رقم کنترلی می 

باشد که شامل 

ارقام صفر تا نه یا 

می باشد  Xحرف 

. کاراکتر دهم 

نشان دهنده مدل 

سال خودرو می 

باشد که شامل 

 J=2018حروف 

می  H=2017یا 

باشد. کاراکتر 

یازدهم کد محل 

مونتاژ خودرو می 

باشد که می تواند 

D یاJ  هر دو در(

 کشور ژاپن) باشد.

 TOYOTA ایرتویا
2AR-

FE-
2494CC 

TOYOTA RAV4 

 ANTXKXمدلASA44LگونهXA3Aنوع

(دنده اتوماتيک ACبدنه استيشن واگن)

 دودیفرانسيل

RAV4 
 تویوتا

18 

1397/09/09 
JTMDF?EV ???

کاراکتر ششم نشان دهنده 

نوع سيستم نگهدارنده ، 

 TOYOTA ایرتویا
2AR-FE-

2494CC 

 XA3Aنوع
 ASA44Lگونه
 ANTGKVمدل

RAV4 
 تویوتا

19 



و  3،4،9،8(شامل اعداد 

( می باشد. Rیا حرف 

کاراکتر نهم رقم کنترلی 

می باشد که شامل ارقام 

می  Xصفر تا نه یا حرف 

باشد. کاراکتر دهم نشان 

دهنده مدل سال خودرو می 

باشد که شامل حروف 

J=2018  یاH=2017 

اراکتر یازدهم می باشد. ک

کد محل مونتاژ خودرو می 

 Jیا Dباشد که می تواند 
)هر دو در کشور ژاپن) 

 باشد.

بدنه استيشن 

(دنده ACواگن)

اتوماتيک 

 دودیفرانسيل

1397/10/

01 

برای خودروهای 

VF1RFD00:2017و2018

??C  کاراکتر نهم کد کنترلی

خودرو بوده و می تواند اعداد 

ویا حروف  9صفر تا 

X باشد.کاراکتر دهم مربوط به

مدل سال خودرو می باشد 

J=2018وH=2017 

خدما

ت 

تجار

ت 

نگين 

خودر

 و

RENAUL
T 

M5MB4(1618
CC) 

RENAULT 
TALISMAN 

TYPE YXFDA 

نوع بدنه 

 (AA)سالنی
ONE 

DIFFERENTI
AL (A/T) 

TALISMA
N رنو 

2

0 

1397/08/0

9 

کاراکترپنجم  KNAF?417B?5: 2018و2017سال 

شماره شناسایی فوق الذکرمدل وسری خودرو است که 

باشد J,K,,X,Y,Zمی تواند هر یک از حروف 

J=L/K=GL/X=GLS,JSL,TAX/Y=HGS/Z=TOP
کاراکتر دهم مربوط به مدل یال خودرو می باشد 

H=2017,J=2018 ( درج شماره تایيدنوع کل خودرو

E4*2007/46*0614 بر روی پالک خودرو الزامی)

 است

اطلس 

خودر

 و

KIA 
MOTOR

S CO 

G4NA 
1999c

c 

CERAT
O YD 
(A/A)ب

دنه سالن 

پنج سر 

 نشين

YD 
سرا

 تو

2

1 

1397/05/29 

:  2017سال 

LXVD3GFC?HA -  سال

2018:LXVD3GFC?JA 

کاراکتر نهم نشان دهنده 

CHECK DOGIT  خودرو

می باشد که می تواند صفر 

 باشد Xیا حرف  9تا

کيان 

موتور 

 وارنا

BORGWARD 
GROUP AG 

BWE420B 
(1981CC) 

BX7  نوعS700 

گونه 

BW6470B1Y5A 
بدنه وسيله نقليه چند 

( دو AFمنظوره )

دیفرانسيل 

(A/T)(1+4 

 سرنشين

 22 بورگوارد

1397/05/29 

: 2017سال 

LXVD3GFC?HA -  سال

2018:LXVD3GFC?JA 

کاراکتر نهم نشان دهنده 

CHECK DOGIT  خودرو

کيان 

موتور 

 وارنا

BORGWARD 
GROUP AG 

BWE420B 
(1981CC) 

BX7  نوعS700 

گونه 

BW6470B1Y5B 
بدنه وسيله نقليه چند 

 (AFمنظوره )

 23 بورگوارد



می باشد که می تواند صفر 

 باشد Xیا حرف  9تا

1397/10/01 

:  2017مدل 

WBA2A310?HV 

رقم نهم عبارتست از رقم 

کنترلی و شامل حروف 

A  تاX  و اعداد صفر تا

 می شود. 9

پرشيا 

 خودرو
BMW B38A15A(1499CC) 

BMW 218i 
ACTIVE 

TOURER TIPE 
UKLL TYPE 

2A31 STATION 
WAGON 

(AC)(A/T) ONE 
DIFFERENTIAL 

بی ام 

 و
24 

1397/09/09 

JTMDF?EV کاراکتر ???

ششم نشان دهنده نوع سيستم 

نگهدارنده ، (شامل 

و یا حرف  3،4،9،8اعداد

R می باشد. کاراکتر نهم )

رقم کنترلی می باشد که 

شامل ارقام صفر تا نه یا 

می باشد. کاراکتر  Xحرف 

دهم نشان دهنده مدل سال 

خودرو می باشد که شامل 

یا  J=2018حروف 

H=2017  .می باشد

راکتر یازدهم کد محل کا

مونتاژ خودرو می باشد که 

)هر دو در  Jیا Dمی تواند 

 کشور ژاپن) باشد.

 TOYOTA ایرتویا
2AR-FE-

2494CC 

ASA44L-
XA3A - 

ANTGKV 

 تویوتا
RAV4 

25 

1397/09/0

9 

JTMRF?EV??

? کاراکتر ششم 

نشان دهنده نوع 

سيستم نگهدارنده 

، (شامل اعداد 

و یا  3،4،9،8

( می Rحرف 

باشد. کاراکتر 

نهم رقم کنترلی 

می باشد که 

شامل ارقام صفر 

 Xتا نه یا حرف 
می باشد. 

کاراکتر دهم 

نشان دهنده مدل 

سال خودرو می 

باشد که شامل 

 J=2018حروف 

ایرت

 ویا

TOYOT
A 

2AR-

FE(2494CC
) 

TOYOTA RAV4 

ANTMمدلASA44LگونهXA3Aنوع
KV (بدنه استيشن واگنAC دنده)

 اتوماتيک دودیفرانسيل

 تویوتا
RAV

4 

2

6 



می  H=2017یا 

اراکتر باشد. ک

یازدهم کد محل 

مونتاژ خودرو 

می باشد که می 

)هر  Jیا Dتواند 

دو در کشور 

 ژاپن) باشد.

1397/09/0

9 

JTMBF?EV??

? کاراکتر ششم 

نشان دهنده نوع 

سيستم نگهدارنده 

، (شامل اعداد 

و یا  3،4،9،8

( می Rحرف 

باشد. کاراکتر 

نهم رقم کنترلی 

می باشد که شامل 

ارقام صفر تا نه 

می  Xیا حرف 

باشد. کاراکتر 

دهم نشان دهنده 

مدل سال خودرو 

می باشد که شامل 

 J=2018حروف 

می  H=2017یا 

اراکتر باشد. ک

یازدهم کد محل 

مونتاژ خودرو 

می باشد که می 

)هر  Jیا Dتواند 

دو در کشور 

 ژاپن) باشد.

ایرت

 ویا

TOYOT
A 

2AR-

FE(2494CC
) 

TOYOTA RAV4 

ANTXمدلASA44LگونهXA3Aنوع
KV (بدنه استيشن واگنAC دنده)

 اتوماتيک دودیفرانسيل

 تویوتا
RAV

4 

2

7 

1397/09/09 

: 2017برای سال

JTDKB3FU??3 

کاراکتر نهم 

عبارتست از رقم 

کنترلی و می تواند 

ویا اعداد  Xحرف 

باشد 9صفر تا 

کاراکتردهم نشان 

دهنده مدل سال 

خودرو می باشدکه 

برای  Hمی تواند

 TOYOTA ایرتویا

2ZR-

FXE(1798cc) موتور

 PERMANENT برقی
MAGNET 

SYNCHRONOUS 
MOTOR 

PRIUS 
ZVW50L نوع

XW5,(EU,M) گونه

ZVW50L  مدل

AHXEBV بدنه هاچ

 CVT(دنده ABبک)

تویوتا 

پریوس 

 )هيبرید(

28 



برای Jو2017سال 

 باشد 2018سال

1397/09/09 

فرمت یازدهم رقم 

اول شماره شاسی 

: 2017برای سال

JTDKB3FU?03 

کاراکتر نهم 

عبارتست از رقم 

کنترلی و می تواند 

ویا اعداد  Xحرف 

 باشد9صفر تا 

 TOYOTA ایرتویا

2ZR-

FXE(1798cc) موتور

 PERMANENT برقی
MAGNET 

SYNCHRONOUS 
MOTOR 

PRIUS 
ZVW50L نوع

XW5,(EU,M) گونه

ZVW50L  مدل

AHXEBW  بدنه

(دنده ABهاچ بک)

CVT 

تویوتا 

پریوس 

 )هيبرید(

29 

1397/09/0

9 

برای خودروهای مدل سال 

2017?:MR0?X8CD?Hکاراک

تر چهارم مربوط به گرید خودرو 

 Dیا  K ،Hباشد که می تواند ¬می
 DIGITباشد. کاراکتر نهم 

CODE  می باشد که می تواند

 Xشامل اعداد صفر تا نه یا حرف 
باشد. کاراکتر یازدهم کد محل 

مونتاژ در کشور تایلند می باشد 

 ا یک باشد.که می تواند صفر ی

ایرت

 ویا

TOYOTA 
MOTOR 

CORPORATIO
N 

2TR-FE 

2694C

C 

HILUX  نوع

AN1P 
TGN126Lگونه

-DTM?KV 

)بجای عالمت 

تواند ¬سوال می

 M,L,Sحروف 

تواند قرار ¬می

گيرد( نوع بدنه 

وانت دوکابين 

(BE دو )

دیفرانسيل دنده 

 دستی

تویوتا 

هایلوک

س دو 

 کابين

3

0 

1397/09/09 

برای خودروهای مدل سال 

2018 :VNKKD3D3?0A 
 DIGIT CODEکاراکتر نهم 

می باشد که می تواند شامل 

 Xاعداد صفر تا نه یا حرف 
باشد. درج شماره تایيد نوع 

کل خودرو 

(e11*2007/46*0152 )

بر روی پالک شناسایی 

 خودرو الزامی است

 ایرتویا
TOYOTA 
MOTOR 

PETROL 
1NZ)1497CC( 

Electric 
1LM)45KW( 

YARIS 
HYBRID  نوع

XP13M(A) گونه

NHP13(MH) 

-NHP130Lمدل
CHX?BW 

)عالمت سوال 

باشد( N,S,Gميتواند

بدنه وسيله نقليه چند 

( تک AFمنظوره )

دیفرانسيل 

 CVTدنده

تویوتا 

یاریس 

 هيبرید

31 

1397/10/01 

برای خودروهای سال 

2018:LJ8F5D5D?JE 

 CHECK DIGITکاراکتر نهم 

می باشد که می تواند از صفر تا 

 باشد Xیا حرف  9

یاران 

خودروي 

 اروند

JIANGSU 
JINTAN 
DOMAY 

4A9IT 

CVT تک

دیفرانسيل دنه 

(AF بدنه)

وسيله نقليه 

چند منظوره 

X5 TYPE 

 32 دومای



1397/10/0

1 

برای خودروهای سال 

2018:LJ8F7D5H?J
E  کاراکتر نهم

CHECK DIGIT  می

باشد که می تواند از 

 Xیا حرف  9صفر تا 
 باشد

یاران 

خودرو

 ي اروند

JIANGS
U 

JINTAN 
DOMAY 

4G63S4T)1997CC(تور

 بو

تک دیفرانسيل 

دنه 

(بAFاتوماتيک)

دنه وسيله نقليه 

 X7چند منظوره 

TYPE 

دوما

 ی

3

3 

1397/10/01 

 KPT20?1VSHP:2017سال

 TRIMکاراکتر ششم نشان دهنده 
LEVEL خودرو می باشدکه شامل

برای خودروهای  Aحرف 

STANDARD  و یاB  برای

باشد.درج  DELUXEخودروهای 

شماره تایيد نو کل خودرو 

(E9*2007/46*6294 بر)

روی پالک خودرو الزامی است 

سال 

2018:KPT20B1VSJP فرمت

شاسی یارزده رقم اول شماره 

خودرو می باشد الزم به ذکر 

است درج شماره تایيد نوع 

خودرو 

E9*2007/46*6294 روی

 پالک شناسایی خودرو می باشد

رامک 

 خودرو

SSANGYONG 
MOTOR 

173910 

(1597cc) 

SSANGYONG 

 XKمدل نوع 

مدل  AV2Lگونه 

AVA21  بدنه

استيشن واگن 

(TIVOLI A/T) 

سانگ 

یانگ 

 تيوولی

34 

1397/10/01 

سال 

2017:LVCP2GVC?HJ 

 CHECKکاراکتر نهم 
DIGIT  می باشد که می

تواند صفر تا نه یا حرف 

Xباشد 

شرکت 

توسعه 

صنایع 

توليدی 

عظيم 

 خودرو

FOTON 4G20TI3)1981CC( 

FOTON 
SAUVANA TIPE 

U/201 

STATION 
WAGON (AC) 

TWO 
DIFFERENTIAL 

(A/T) 

 35 ساوانا

1397/08/09 

KNAPF813D?5 رقم پنجم:

نشاندهنده مدل و سری 

-(ميباشدLخودرو)سری

KNAPG813D?5 رقم پنجم:

نشاندهنده مدل و سری 

-(ميباشدGLخودرو)سری

KNAPH813D?5 رقم پنجم:

نشاندهنده مدل و سری 

-(ميباشدGLSخودرو)سری

KNAPJ813D?5 رقم پنجم:

نشاندهنده مدل و سری 

-(ميباشدHGSخودرو)سری

اطلس 

 خودرو
KIA 

G4KJ 
(2359cc) 

SORENTO 

 UMتيپ 

استيشن واگن 

(A/T) 

 36 سورنتو



KNAPK813D?5پنجم  :رقم

نشاندهنده مدل و سری 

-(ميباشدTOPخودرو)سری

KNAPS813D?5 رقم پنجم:

نشاندهنده مدل و سری 

(ميباشدکاراکتر دهم PGLخودرو)سری

مربوط به مدل ساخت خودرو می باشد 

J=2018 H=2017 

1397/10/0

1 

برای خودروهای سال 

2017 :

WV2ZZZ2KZHX 

برای خودروهای سال 

2018 :

WV2ZZZ2KZJX  درج

شماره تایيد نوع کل 

خودرو 

(e1*2001/116*0252

( بر روی پالک شناسایی 

 خودرو الزامی است.

خودروساز

 ي سينا

VOLKS 
WAGE
N AG 

CPWA 
(1395CC)دوگانه

سوزتوربو   

CADDY  2نوعK 
 AC CPWAگونه 
X0  وAF 

CPWA X0  بدنه

استيشن واگن 

(AC تک )

دیفرانسيل با فاصله 

3006Mمحوری
M  دنده(

اتوماتيک( و 

2682MM  دنده(

 دستی(

 فولکس
CADD

Y 

3

7 

1397/10/

01 

سال 

WVWB663:؟2017

C?H  2018سال 

?:WVWB663C?Jر

 CHECKقم نهم 
DIGIT  می باشد

ميتواند صفر یا نه یا 

AتاX باشدرقم یازدهم

محل مونتاژخودرو که 

 باشدPیا Eبا 

مامو

ت 

خودر

 و

VOLKSWAG
EN 

CJSA و 
CJS 

?????? 
(1798C

C) 

PASSAT  3نوعC  گونه

AACJSAX0 

FD7FD7CW005,SV7MMمدل
VR262  بدنه سالنی تک دیفرانسيل

 دنده اتوماتيک

فولک

س 

پاس

 ات

3

8 

1397/10/0

1 

:  2017سال 

WVGB665N?HW 

سال 

2018:WVGB665N?J
W  رقم نهمCHECK 

DIGIT  می باشد ميتواند

باشدو XتاAصفر یا نه یا 

رقم یازدهم محل 

مونتاژخودرو می باشد که 

 باشد PیاEمی تواند 

مامو

ت 

خودر

 و

VOLKSWAGE
N 

VOLKSWAGE
N CZP???? 
(1984CC) 

نام تجاری 

TIGUAN  نوع

5N  گونه

ACCZPAX1 

MODEL 7MM 
STATION 
WAGON 

(AC)TWO 
DIFFERENTIA

L (A/T) 

فولک

س 

تيگوا

 ن

3

9 

1397/10/0

1 

برای خودروها سال 

2018 :

WVWB66AU?J

ماموت 

خودر

 و

VOLKSWAGE
N AG 

 نوع موتور
CHHA کد

 موتور

GOLF GTI نوعAU 

 GAC4CHHAX0گونه 

مدل 

فولک

س 

گلف 

4

0 



W  کاراکتر نهم

CHECK DIGIT  می

باشد و می تواند از 

یا حروف  9صفر تا 

A  تاZ .باشد 

CHH?????
? 

(1984CC) 

FD6FD6D9011S7M,
 MMN1ML72VR2N 

( ACبدنه استيشن واگن )

تک دیفرانسيل دنده 

 اتوماتيک

جی تی 

 آی

1397/10/0

1 

برای خودروها سال 

2018 :

WVWB66AU?J
W  کاراکتر نهم

CHECK DIGIT  می

باشد و می تواند از 

یا حروف  9صفر تا 

A  تاZ .باشد 

ماموت 

خودر

 و

VOLKSWAGE
N AG 

 نوع موتور
CHHA کد

 موتور
CHH?????

? 
(1984CC) 

GOLF GTI نوعAU 

 GAC4CHHAX0گونه 

مدل 

FD6FD6D9011S7M,
 MMN1ML72VR2N 

( ACاگن )بدنه استيشن و

تک دیفرانسيل دنده 

 اتوماتيک

فولک

س 

گلف 

جی تی 

 آی

4

1 

1397/10/0

1 

برای خودروهای 

: 2017سال 

WV2ZZZ7HZH
H  برای

خودروهای سال 

2018 :

WV2ZZZ7HZJ
H 

خودروساز

 ي سينا

VOLKS 
WAGE
N AG 

CJK?????? 
 CJKA/ توربو

(1984CC)تور

 بو

MULTIVAN 

گونه  7HCنوع 

M CJKA???X0 

بدنه استيشن واگن 

(AC تک )

دیفرانسيل.دنده 

نفره+6اتوماتيک)

1) 

MULTIVAفولکس
N 

4

2 

1397/08/09 

KNAGS414B?5 رقم پنجم:

نشاندهنده مدل و سری 

-(ميباشدLخودرو)سری

KNAGT414B?5 رقم پنجم:

نشاندهنده مدل و سری 

-(ميباشدGLخودرو)سری

KNAGU414B?5 رقم پنجم:

نشاندهنده مدل و سری 

-TAX-JSLخودرو)سری
GLSميباشد)-

KNAGV414B?5 رقم پنجم:

نشاندهنده مدل و سری 

-(ميباشدHGSخودرو)سری

KNAGW414B?5 رقم پنجم:

نشاندهنده مدل و سری 

-(ميباشدTOPخودرو)سری

کاراکتر دهم مربوط به مدل 

ساخت خودرو می باشد 

J=2018 H=2017 

اطلس 

 خودرو

KIA 
MOTORS 

G4KE 
(2359cc) 

KIA 
OPTIMA  تيپ

JF  بدنه سالن

سدان 

(AA)(A/T) 

 43 كيا اپتيما

1397/08/09 
KNAGS41CBH5  رقم پنجم

نشان دهنده سری 

( می باشد Lخودرو)سری 

اطلس 

 خودرو

KIA 
MOTORS 

G4NG 
(1999CC) 

36500-

KIA OPTIMA 
JF HEV  نوع

JF HEV  گونه

كيا اپتيما 

 هيبرید
44 



KNAGT41CBH5  رقم پنجم

نشان دهنده سری 

(می باشد GLخودرو)سری 

KNAGU41CBH5  رقم پنجم

نشان دهنده سری 

و GLS,JSLخودرو)سری 

TAX می باشد )

KNAGV41CBH5  رقم پنجم

نشان دهنده سری 

( می باشد HGSخودرو)سری

KNAGW41CBH5نجم رقم پ

نشان دهنده سری 

 ( می باشدTOPخودرو)سری 

3D600 

 موتور برقی
A5P41  مدل

A64DZ1 بدنه

(تک AAسالنی )

دیفرانسيل دنده 

 اتوماتيک

1397/10/0

1 

سال 

2018:JMBXDGG2WJ
Z 

آرین 

موت

ور 

 پویا

MITSUBISH
I 

REDUCTIO
N 

GEARBOX 
4B11  موتور

 S61 برقی جلو
 Y61 و عقب
(1998cc) 

MITSUBISHI 
OUTLANDER 
PHEV MODEL 

GG2WXDHHZL
6 TIPE CW0 

STATION 
WAGON(AC) 

TWO 
DIFFRENTIAL 

ميتسوبيش

ي اوتلندر 

 هيبرید

4

5 

1397/10/

01 

JMBXTGF3WHZ
 2017برای سال 

JMBXTGF3WJZبر

 2018ای سال

آرین 

موت

ور 

 پویا

MITSUBIS
HI 

4B12 

(2360C
C) 

MITSUBISHI OUTLANDER 

GF3WXTHHZL6مدلCW0نوع

Z بدنه استيشن

 CVT(دودیفرانسيل،دنده ACواگن)

ميتسوبی

شی اوت 

 لندر

4

6 

1397/10/0

1 

برای خودروهای 

2017:JMBSTCY6AH
U- برای خودروهای

2018:JMBSTCY6AJ
U 

آرین 

موت

ور 

 پویا

MITSUBISHI 
MOTORS 

CORPORATIO
N 

4J10 

(1798c
c) 

LANCER TIPE CY0 

MODEL CY 6A 
STXPL SALOON 

(AA) ONE 
DIFFERENTIAL(CV/

T) 

ميتسوبی

 شی لنسر

4

7 

1397/10/0

1 

برای خودروهای سال 

2017:MMCXTA03AH
H- برای خودروهای سال

2018:MMCXTA03AJH 

آرین 

موت

ور 

 پویا

MITSUBISH
I 

3A92 

(1193cc
) 

MIRAGE 
A03AXTHHL6 

(HATCHBACK)(A
B) ONE 

DIFFERENTIAL 
(CV/T) 

ميتسوبيش

 ی ميراژ

4

8 

1397/10/01 

برای خودروهای سال 

2018 :

WMWLN71??J2  رقم

هشتم عبارتست از رقم آزاد 

پرشيا 

 خودرو

ABU 
DHABI 

MOTORS 
L.L.C 

B48A20A 
TURBO 

MINI 
CLUBMAN 
COOPER S 

گونه FMKنوع 

 مينی
CLUBMAN 
COOPER S 

49 



که می تواند ارقام صفر تا نه 

باشد. رقم نهم عبارتست از 

رقم کنترلی و شامل حروف 

A  تاX می  9و اعداد صفر تا

شود. درج شماره تایيد نوع 

کل خودرو 

(e1*2007/46*1683 بر )

روی پالک شناسایی خودرو 

 الزامی است.

LN71 مدل

6A050000 

بدنه استيشن 

( تک ACواگن)

دیفرانسيل دنده 

 اتوماتيک

1397/10/01 

برای خودروهای سال 

2018 :WMWYT11??J3 

رقم هشتم عبارتست از رقم 

آزاد که می تواند ارقام صفر 

تا نه باشد. رقم نهم عبارتست 

از رقم کنترلی و شامل 

و اعداد صفر Xتا  Aحروف 

می شود. درج شماره  9تا 

تایيد نوع کل خودرو 

(e1*2007/46*1682 بر )

روی پالک شناسایی خودرو 

 الزامی است.

پرشيا 

 خودرو

ABU 
DHABI 

MOTORS 
L.L.C 

B48A20A 
TURBO 

(1998CC) 

MINI 
COUNTRY 

MAN 
COOPER S 

,ALL4  نوع

FMX  گونه

YT11 6 مدل

A050000 

بدنه استيشن 

( ACواگن)

دیفرانسيل دنده 

 اتوماتيک دو

 مينی
COUNTRY 

MAN 
COOPER S 

50 

1397/10/01 

برای خودروهای سال 

2018 :

WMWXS71??J2  رقم

هشتم عبارتست از رقم آزاد 

که می تواند ارقام صفر تا نه 

باشد. رقم نهم عبارتست از 

رقم کنترلی و شامل حروف 

A  تاX می  9و اعداد صفر تا

شود. درج شماره تایيد نوع 

کل خودرو 

(e1*2007/46*1680 بر )

روی پالک شناسایی خودرو 

 الزامی است.

پرشيا 

 خودرو

ABU 
DHABI 

MOTORS 
L.L.C 

B48A20A 
TURBO 

(1998CC) 

MINI 
COOPER S  نوع

FML4  گونه

XS71 

 A050000مدل6

بدنه استيشن 

( تک ACواگن)

دیفرانسيل دنده 

 اتوماتيک

 MINIمينی
COOPER 

S 

51 

1397/10/01 
برای خودروهای سال 

2017:LGWFF8A6XHH 
بهمن 

 موتور

GREAT 
WALL 

COMPANY 
LIMITED 

GW4C20A(1967CC) 

H9  نوع

FKV  نوع

بدنه 

استيشن 

واگن 

(AC دو)

دیفرانسيل 

هفت نفره 

(A/T) 

 52 هاوال



1397/03/16 

KMHD041FB?U  رقم

پنجم نشاندهنده مدل و سری 

( می TOPخودرو )سری 

 KMHD641FB?Uباشد. 

رقم پنجم نشاندهنده مدل و 

( می Lسری خودرو )سری 

 KMHD741FB?Uباشد. 

رقم پنجم نشاندهنده مدل و 

( GLسری خودرو )سری 

می باشد. 

KMHD841FB?U  رقم

پنجم نشاندهنده مدل و سری 

، TAXخودرو )سری 

JSL،GLS .می باشد )

KMHD941FB?U  رقم

پنجم نشاندهنده مدل و سری 

( می HGSخودرو )سری 

 KMHDR41FB?Uباشد. 

رقم پنجم نشاندهنده مدل و 

( SHGسری خودرو )سری 

می باشد. کاراکتر دهم 

مربوط به مدل سال خودرو 

 J=2018می باشد. 

آسان 

 موتور
HYUNDAI 

G4NA 
(1999cc) 

ELANTRA 
TIPE AD 

TYPE A5P21 

MODEL 
A62AX1 

AND 
A62AY1  بدنه

 (A/Tسالنی )

هيوندا 

 النترا
53 

1397/03/16 

برای خودروهای سال 

2017 :

KMHE?41?BHA 

کاراکتر پنجم مربوط به 

مدل و سری خودرو 

تواند: ¬باشد که می¬می

، TOPنشاندهنده سری  5

، HGSنشاندهنده سری  4

، GLSنشاندهنده سری  3

JSL  وTAX ،2 

، یک GLنشاندهنده سری 

باشد.  Lنشاندهنده سری 

کاراکتر هشتم می تواند 

م باشد: رق 3رقم یک یا 

یک نشاندهنده ظرفيت 

و  6Ahباتری الکتریکی 

نشانگر ظرفيت  3رقم 

 6.5Ahباتری الکتریکی 

 می باشد.

آسان 

 موتور

HYUNDAI 
MOTOR 

G4NG(1999CC) 
36500-

3D600موتور برقی 

SONATA LF 
HYBRID نوع

LF HEV بدنه

(تک AAسالنی)

دیفرانسيل جلو 

 دنده اتوماتيک

هيوندا 

سوناتا 

ال اف 

 هيبرید

54 



1397/10/01 

: 2017برای سال

KMHE?411BHA و

KMHE?413BHA  سال

2018:KMHE?413BJA  رقم

پنجم مربوط به مدل و سری 

 Lخودرو می باشد:یک برای سری 
سه برای سری  GLدو برای سری 

TAX.JSL.GLS  جهار برای

پنج برای  HGSسری

الزم به ذکر است درج TOPسری

شماره تایيد نوع خودروصرفا برای 

سال 

2018(E9*2007/46*6553 بر)

روی پالک شناسایی خودرو 

 الزامی است

پاکرو 

سبز 

 قشم

HYUNDAI 

G4NG 
(1999cc) 
 موتور برقی

MOBIS 
36500-

3D600 

38KW 

SONATA 
HYBRID LF 
TIPE HEV 

SALOON ONE 
DIFFERENTIAL 

(AA) (A/T) 

هيوندایی 

سوناتا 

 هيبرید

55 

1397/08/0

9 

سال  KNAP?81CDH7:2017سال 

2018:KNAP?81CDJ7  رقم پنجم نشان دهنده

سری خودرو می باشد: 

P=HGS,PGL=6,SHG=7,L=L,GL=M,N=G
LS- TAX-JLS,R=TOP درج شماره تایيدنوع کل

(بر روی پالک E4*2007/46*0614خودرو ) 

 خودرو الزامی است

اطلس 

خودر

 و

KI
A 

G4KJ 
2359C

C 

SPORTAGE 
TIPE QL TYPE 

F5P54 

MODEL 
A64ZZ1 (AF) 

TWO 
DIFFERENTIA

L (A/T)  بدنه

 وسيله چند منظوره

کيا 

اسپورت

 یج

5

6 

 

 


