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 وزارت کشور

 های راه وبنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه 1384.3.18وزیران درجلسه مورخ هیأت

 مقررات مالی( قانون تنظیم بخشی از 18( ماده )4استناد بند )ترابری و کشور و به

 :را به شرح ز یر تصویب نمود رانندگیو راهنمایی نامهآیینـ،  1380دولت ـ مصوب 

 رانندگیو  راهنمایی نامهآیین

 هاتعریف -فصل اول 

 مربوط به کار رفتهها و پیوست، دستورالعملنامهآییناصطالحاتی که در این  -1ماده 

 :باشندمشروح زیر میاند، دارای معــانی

 :ـ آزادراه 1

 شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل بهآزادراه به راهی گفته می

 هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوی محصور بوده و درعرض سه متر برای

 هایتمام طول آزادراه از هم کامالمجزاباشد و ارتباط آنها با هم تنها به وسیله راه

 دیگری آن را قطعزیر یا باالی آزادراه عبور کند تأمین شود و هیچ راه فرعی که از

 .نکند

 :نامهـ ابطال گواهی2

 .رانندگی نامهسلب اعتبار قانونی گواهی

 :ـ اتومبیل3

 هرنوع خودرو که الاقل دارای دو چرخ در جلو و دو چرخ دیگر در عقب بوده و برای حمل

 .کار رودبار یا انسان به

 :مبیل آموزشیـ اتو4

 اختصاص داده شده و باید دارای دو پدال کالچ و رانندگیخودرویی است که برای آموزش 

 ، تابلوی ویژه روی سقف و عال یم مشخص روی بدنه و متعلق و یاهآییندو پدال ترمز،دو 

 .باشد رانندگیهای مجاز آموزش تحت پوشش یکی ازآموزشگاه

 :ـ اتومبیل مدارس 5

 ی است که برای رفت و آمد دانش آموزان مدارس اختصاص داده شده است وخودرویی جمع

 .باشددارای رنگو عالیم مشخص کننده می

 :ـ ارتفاع چراغ6

 .فاصله مرکز چراغ خودرو بدون بار یا مسافر تا کف راه

 :ـ اعتبار برگ معاینه فنی 7

 .زمان درج شده در متن برگ معاینه فنی وسیله نقلیه است

 :وراق کردن وسیله نقلیهـ ا 8

 های شناسایی )درمورد، امحای شمارهعبارت است از جدا کردن قطعات اصلی وسیله نقلیه

 های اتاق و یا پرس اتاق آن و فک و اخذ( و بریدن سقف یا ستونشاسی بهصورت برش



 .ها و ابطال اسناد مربوطپالک

 :ـ ایستادن9

 .ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه

 :(ـ ایستادن ممنوع )توقف مطلقا ممنوع 10

 .ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع است

 :ـ بارکش 11

 :هرنوع خودرویی که برای حمل بار ساخته شده است و دارای انواع زیر است

 :کامیون -الف 

 .وسیله نقلیه موتوری باری که قسمت بارگیر آن به صورت پیوسته به کشنده متصل است

 تن بار و 6ها به طورکلی با وضعیت حداقل دو محور وجود داشته و ظرفیت حمل ونکامی

 .بیشتر دارند

 :1الف ـ 

 :کامیون اتاق دار

 .متر باشد 1.5کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اتاق بار آن از کف اتاق 

 :ـ کامیون لبه دار 2 -الف 

 .سانتیمتر باشد 80بار آن از کف اتاق کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اتاق 

 :ـ کامیون تیغه دار 3الف ـ 

 .ای طولی به دو نیمه مساوی تقسیم شده باشدکامیونی که قسمت بار آن به وسیله تیغه

 :ـ کامیون کفی 4الف ـ 

 .کامیونی که قسمت بار آن دیواره نداشته باشد

 :(ـ کامیون سقف دار )مسقف 5الف ـ 

 .بار آن به صورت محفظه سرپوشیده ساخته شده است کامیونی که قسمت

 :ـ کامیون یخچال دار 6الف ـ 

 .کامیون سقف داری که قسمت بار آن دارای تجهیزات سرد کننده باشد

 :(ـ کامیون تانکر )باری مخزنی 7الف ـ 

 کامیونی که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و برای حمل انواع مایعات ساخته شده

 .است

 :ـ کامیون بونکر 8لف ـ ا

 کامیونی که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و برای حمل انواع جامدات شکل پذیر

 .است( ساخته شدهفله)

 :(ـ کامیون مخلوط کن )میکسر 9الف ـ 

 .کامیونی که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و دارای دستگاه مخلوط کن باشد

 :ـکامیون کمپرسی 10الف ـ 

 .شودون اتاق داری که تخلیه بار آن به وسیله دستگاه کمپرس اجام میکامی

 :ـ کامیونت 11الف ـ 

 :به دو صورت زیر وجود دارد

 :خودروی ون باربری -11-1

 وسیله نقلیه موتوری باری است که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه

 تن تا 3.5قلیه و ظرفیت حمل بار آن از شاسی باشد و مجموع وزن وسیله نو بر روی یک

 .تن است 5کمتر از 



 :لوری - 11-2

 وسیله نقلیه موتوری باری است که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه

 تن تا 5شاسی باشد و مجموع وزن وسیله نقلیه و ظرفیت حمل بار آن از و بر روی یک

 .تن است 6کمتر از 

 :شندهـ ک 12الف ـ 

 وسیله نقلیه ایست که یدک و یا نیمه یدک را به دنبال خود کشیده و به حرکت در

 .آوردمی

 :وانت دو کابین - 13الف ـ 

 وسیله نقلیه موتوری دو منظوره که اتاق راننده و سرنشینان و اتاق بار به صورت دو

 .رودمحفظه جداگانه باشد وبرای حمل بار و اشخاص به کار می

 :ـ وانت یک کابین 14الف ـ 

 وسیله نقلیه موتوری که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روی

 یک شاسی باشد وبرای حمل بار ساخته شده و مجموع وزن خودرو و ظرفیت حمل بار آن کمتر

 .تن است 3.5از 

 :(تریلر )یدک -ب 

 .شودنقلیه موتوری کشیده میعبارت از وسیله نقلیه است که با یک وسیله 

 :(نیمه تریلر )نیمه یدک -پ 

 گردد که بخشی از وزنعبارت از یدکی است که به یک وسیله نقلیه دیگر به طوری متصل می

 .شودهای کشنده حمل میوسیله کامیون یا کامیونبار آن به

 :ـ برگ یا برچسب معاینه فنی 12

 ادهای معاینه فنی خودرو یا مراکز فنی مجازگواهی انجام معاینه فنی که از سوی ست

 .گردددرخواست کننده تحویل و برچسب به سمت راست شیشه جلو الصاق میصادر و برگه به

 :ـ بزرگراه 13

 راهی است که حداقل دارای دو خط عبور در هر طرف بوده و ترافیک دو طرف آن به وسیله

 .های غیر همسطح استمول دارای تقاطعاز هم جدا شده باشد و به طور معموانع فیزیکی

 .تواند تعداد معدودی تقاطع همسطح کنترل شده داشته باشدبزرگراه می

 :ـ پالک 14

 شود وهای زمینه مختلف که شماره روی آن حک میقطعه فلزی است با ابعاد، طرح و رنگ

 :عبارتند ازانواع آن

 ، گذر، تعمیریانتظامی -، نظامی، کنسولی، سرویس، سیاسی، عمومی، دولتیشخصی

 .عمرانی و ویژه -، کشاورزی ،ترانزیت المللی، بینموقت

 :ـ پالک غیر مجاز 15

 :های غیر مجاز عبارتند ازپالک

 نیروی انتظامی جمهوری رانندگیو  راهنماییپالکی که به موجب آگهی قبلی معاونت  -الف 

 گفته رانندگیو  راهنماییبه اختصار  نامهنآیی،که از این پس در این اسالمی ایران

 .شود، باید تجدید گرددمی

 پالکی که در کشور خارجی روی وسیله نقلیه نصب شده و پس از ورود به ایران با -ب 

 .مدت اعتبار آن تعویض نشده باشدوجود سپری شدن

 و راهنماییالمللی که برای مسافرت با اتومبیل به خارج از کشور از سوی پالک بین -پ 

 شود و استفاده از آن در کشورهای پالک داخلی داده میصادر و بهاتومبیل رانندگی



 .ممنوع است

 پالکی که اشخاص در ارقام و مشخصات اولیه آن تغییر ایجاد کنند و یا پالک وسیله -ت 

 یک وسیله نقلیه الصاق گردد و یا برای آن پالک تقلبی به کار بردهنقلیه دیگری به

 .شود

 به کار برده رانندگیو  راهنماییای که بدون مجوز پالک دست ساز و دست نوشته -ث 

 .شودمی

 .شودپالک خودرویی که با اعالم مراجع صالحیت دار فرسوده اعالم می -ج 

 :ـ پلیس راه 16

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران که نظارت و رانندگیو  راهنماییواحدهایی از 

 .های کشور دارنددر جاده رانندگیو  راهنماییقوانین و مقررات اجرای کنترل بر

 :پلیس مدرسه - 17

 ای که با لباس ویژه و تجهیزات تعیین شده از طرف مسؤوین مدرسهدانش آموز آموزش دیده

 .گرددها مأمور میبرای عبورایمن دانش آموزان از عرض سواره رو راه

 :پیاده - 18

 بــدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت شخصی غیرسوار که

 ، سبدهای چرخ دار، جامه دان، چرخ دستینماید و یامبادرت به جا به جایی کالسکهمی

 .نمایدو مانند آن می

 :پیاده رو - 19

 بخشی جدا شده از خیابان که در امتداد آن واقع شده و برای عبور و مرور پیادگان

 .اختصاص یافته است

 :(پیـــچ )قوس افقی - 20

 .انحراف مستقیم راه در سطح افق

 :(ترافیک )شدآمد - 21

 .آمد و شد وسایل نقلیه و اشخاص و حیوانات در راه ها

 :(تراموا )قطار خیابانی - 22

 قطاری شهری است که به طور معمول در خطوط ریلی واقع در سطح سواره رو وسایل نقلیه

 .نمایدمیحرکت دیگر

 :ـ تقاطع 23

 ای است که در آن دو یا چند مسیر به صورت همسطح یا غیر همسطح با یکدیگرمحدوده

 .کنندتالقی می

 :توقف - 24

 .ایست وسیله نقلیه در زمان طوالنی بدون حضور راننده

 :(توقف سنج )پارکومتر - 25

 های اعتباری، استفاده از کارتدستگاهی است که با انداختن سکه یا پرداخت حق توقف

 .دهددیگر، اجازه توقف را در زمان معین به خودرو میهاییا روش

 :(توقف ممنوع )پارکینگ ممنوع - 26

 ، مشروط به استقرار، جز برای سوار و پیاده کردنتوقف وسیله نقلیه ممنوع است

 .راننده در پشت فرمان

 :رانندگی نامهتوقیف گواهی27 - 

 .و محروم نمودن موقت دارنده از مزایای قانونی آن رانندگی نامهو ضبط گواهی اخذ



 :جاده - 28

 .راه خارج از شهر برای عبور و مرور

 :جاده اصلی - 29

 راهی است که در برخورد با راه دیگر به طور معمول عریض تر است و با نصب عالیم

 .گردد،اصلی تلقی میرانندگیو  راهنمایی

 :اده خصوصیج - 30

 راهی که اشخاص یا مؤسسات برای کاربرد شخصی ساخته اند و استفاده دیگران از آن منوط

 .مالک استبه اجازه

 :جاده فرعی - 31

 پیوندد و به طور معمول کم عرض تر استراهی که از راه اصلی منشعب شده و یا به آن می

 .شود، فرعی تلقی میرانندگیو  راهنماییو با نصب عالیم

 :(چراغ توقف )چراغ ترمز - 32

 هایی است که هنگام به کار بردن ترمز پایی برای کاهش سرعت یا توقف بهعبارت از چراغ

 .رود تاتوجه الزم را به استفاده کنندگان از راه در پشت سر وسیله نقلیه بدهدکار می

 :(های کوچک جلوچراغ جانبی جلو )چراغ - 33

 .دهدت که حضور وسیله نقلیه و عرض آن را از سمت جلو نشان میهایی اسعبارت از چراغ

 :(های کوچک عقبچراغ جانبی عقب )چراغ - 34

 .دهدهایی است که حضور وسیله نقلیه و عرض آن را از سمت عقب نشان میعبارت از چراغ

 :چراغ جانبی وسایل نقلیه طویل - 35

 رود تاایل نقلیه طویل به کار میهایی است که در امتداد طول وسعبارت از چراغ

 .دیگر قادر به تشخیص طول آن شوندرانندگان وسایل نقلیه

 ها برای هر دو طرف در نظر گرفته شده و در قسمت عقب قرمز رنگ و در قسمتاین چراغ

 .شوندمتر از طول وسیله نقلیه نصب می 3باشند و در حدود هر میجلو زرد رنگ

 :چراغ دنده عقب - 36

 برد تا راه را به طرف عقببارت از چراغی است که راننده وسیله نقلیه به کار میع

 و به این ترتیب به دیگر استفاده کنندگان از راه اخطار نمایدوسیله نقلیه روشن کرده

 .خواهد به عقب براندکه وسیله نقلیه در حال راندن به عقب بوده و یامی

 :(نور باال) رانندگیچراغ 37 - 

 .کندهایی که جلوی وسیله نقلیه را تا فاصله دور روشن میعبارتست از چراغ

 :چراغ راهنما - 38

 برد تا به دیگر استفادهعبارت از چراغی است که راننده وسیله نقلیه به کار می

 ، گردش و یاکنندگان از راه اخطار نمایدکه راننده قصد تغییر جهت به راست و یا چپ

 .توقف را دارد

 :(چراغ عبور )نور پایین - 39

 کند و موجبهایی که جلو وسیله نقلیه را در فاصله نزدیک روشن میعبارتست از چراغ

 آیند و دیگر استفاده کنندگانخیره شدن چشمیا ناراحتی رانندگانی که از طرف مقابل می

 .از راه نخواهد شد

 :چراغ مـه - 40

 ده و برای بهتر دیدن راه در هنگام مه و برفعبارت از چراغی است که در اتومبیل نصب ش

 .رودآسا و گرد و غبار و مانند آن به کار میو باران سیل



 :چرخ فلزی - 41

 .چرخی است که محل تماس آن با سطح زمین فلزی باشد

 :حریم تقاطع - 42

 ها که به منظور سهولت حرکت و ایمنی تردد اختصاصای است در تقاطع راهمحدوده

 .بدیامی

 :حق تقدم عبور - 43

 ای نسبت به وسایل نقلیه دیگر یا نسبت به پیادگان واولویت حق عبور وسیله نقلیه

 .بالعکس

 :خط ایست - 44

 خط کشی عرضی است که در ورودی تقاطع و به منظور تعیین مرز توقف وسایل نقلیه پیش از

 .شودبر سطح راه ترسیم میگذرگاه پیاده

 :عتخط تغییر سر - 45

 توانند در طولنوعی خط عبور که خودروهای ورودی به مسیر اصلی یا خروجی از آن می

 .، سرعت خودرا برای همگرایی و یا واگرایی با جریان ترافیک افزایش یا کاهش دهندآن

 :خط عبور - 46

 بخشی از سواره رو است که در طول مسیر، به عبور یک ستون وسیله نقلیه اختصاص یافته و

 .گرددحدود آن مشخص میخط کشی با

 های عبور از سمتتواند در هر جهت یک یا چند خط عبور داشته که این خطیک راه می

 .شوندراست به چپ ازشماره یک به باالشماره گذاری می

 :خط عبور دوچرخه - 47

 عبارتست از مسیر ویژه دو چرخه در سطح معابر که با تابلو، خط کشی و یا رنگ حدود آن

 .گرددمیمشخص

 :ـ خط کمکی 48

 ،، انجام حرکات گردشی و یا افزایش ظرفیت راهخط عبوری است که به منظور تغییر سرعت

 .شودعبور ایجاد میدر کنار خط

 :خط ویژه - 49

 مسیری است که به وسیله خط کشی با رنگ متفاوت از خطوط دیگر و یا عالیم و یا موانعی

 یده و برای عبور و مرور یک یا چند نوع وسیله نقلیه اختصاصاز بقیه مسیرهامشخص گرد

 .دارد

 :(خم )قوس عمودی - 50

 .انحراف مسیر مستقیم راه در سطح قائم

 :خودرو - 51

 ها که نیروی محرکه آن از موتور باشد، بههر نوع وسیله نقلیه قابل حرکت در راه

 :رو و عبارتند ازاستثنای وسایل نقلیه ریل

 :واریس -الف 

 .نفر است 6خودرویی است که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت آن با راننده حداکثر 

 :(سواری استیشن )سفری -ب 

 نوعی خودرو سواری است که فضای بار با فضای سرنشین یکسره باشد و ظرفیت آن با راننده

 .نفر است 9وحداکثر  7حداقل 

 :سواری کار -پ 



 انسیل کمک دار با اتاق جدا از شاسی یا اتومبیلی که ظرفیت آناتومبیلی است دو دیفر

 .نفر باشد 15تا 10با راننده بین 

 :اتوبوس -ت 

 نفر یا 27هر نوع وسیله نقلیه موتوری مسافربری که ظرفیت آن با راننده و کمک راننده 

 .بیشتر باشد

 :اتوبوس برقی -ث 

 .شودنیروی برق تأمین می اتوبوسی که نیروی محرکه آن به وسیله باتری یا

 :اتوبوس دو طبقه -ج 

 وسیله نقلیه موتوری مسافربری که قسمت حمل مسافر آن در دو طبقه جداگانه روی هم و با

 .نفر است 27مشترک بوده و ظرفیت آن با راننده حداقل یک سازه

 :مینی بوس -چ 

 .باشدفر مین 26تا  16خودروی مسافربری است که ظرفیت آن با راننده بین 

 :تراکتور -ح 

 ،، حفاری، صنعتی و عمرانی مانند شخم زدننوعی خودرو است که برای کارهای کشاورزی

 .رودبارگیری وکشیدن دنباله بند و غیره به کار می

 :خیابان - 52

 .متر باشد 6راه عبور و مرور در محل سکونت و فعالیت مردم که عرض آن بیش از 

 :خیابان اصلی - 53

 های دیگر عرض سواره روی آن بیشتر است و یا با نصبراهی است که در برخورد با راه

 ، اصلی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت راست راه دیگررانندگیو راهنماییعالیم 

 .قرار دارد

 :خیابان فرعی - 54

 یا با نصبهای دیگر، عرض سواره روی آن کمتر است و راهی است که در برخورد با راه

 ، فرعی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت چپ راه دیگررانندگیو راهنماییعالیم 

 .قرار گرفته باشد

 :ـ دستگاه تهویه 55

 شود که هوای درون وسیله، کولر و یا بخاری گفته میهایی اعم از پنکهبه دستگاه

 .نقلیه را جا به جا و یادمای آن را کاهش یا افزایش دهد

 :راننده - 56

 کسی که هدایت وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری و همچنین حرکت دادن حیوانات را به

 .صورت واحدیا گله و رمه بر عهده داشته باشد

 :راه - 57

 ، کوچه و کلیه معابری که برای عبور و مرور، جادهعبارتست از تمامی سطح خیابان

 .شودعموم اختصاص دادهمی

 :راه آهن - 58

 های آهنی موازی ثابتی که قطار و وسایل نقلیه ریلی دیگر بر روی آن حرکتریــل

 .کنندمی

 :راه عمومی - 59

 .گیردشود که برای عبور و مرور عموم مورد استفاده قرار میهایی گفته میبه راه

 :روز - 60



 .از طلوع تا غروب آفتاب

 :سازنده وسایل نقلیه - 61

 باید شماره نامهآیینای را که مطابق ای که وسایل نقلیهرخانهشخص یا مؤسسه یا کا

 .نمایدسازد،یا قطعات ساخته شده آنها را سوار )مونتاژ( میگذاری شود می

 :ستاد معاینه فنی -62

 ، نظارت و کنترل فعالیت مراکز فنی معاینه، هدایتریزینامهتشکیالت متمرکز برای بر

 ها و سازمان راهداری و حمل و نقلجاز که از سوی شهرداریخودرو و مراکزمعاینه فنی م

 .گرددای ایجاد میجاده

 :سطح روشن - 63

 شود و در موردها عبارت از سطح قابل دیدی است که نور از آن منتشر میدر مورد چراغ

 .کندمنعکس کننده نورعبارت از سطح قابل دیدی است که نور را منعکس می

 :شانه راه - 64

 های عبور رفت و برگشت قرار داشته و برایبخشی از بدنه راه است که در دو طرف خط

 .رودوسایل نقلیه به کار میتوقف اضطراری

 :شب - 65

 .از غروب تا طلوع آفتاب

 :شماره وسیله نقلیه - 66

 های ویژه منقوشروی پالک رانندگیو  راهنماییعدد یک یا چند رقمی و حروفی که از طرف 

 .شوددر عقب وجلوی وسیله نقلیه نصب می و

 :خودرو نامهشناس67 - 

 سندی است که مشخصات خودرو، مالک و نشانی کامل محل سکونت وی و تاریخ انتقاالت و

 در آن درج و به آخرین مالک تسلیم رانندگیو  راهنماییتغییراتانجام شده از سوی 

 .گرددمی

 :(سرازیری -شیب )سرباالیی  - 68

 .تدریجی ارتفاع سطح تمام شده راه در امتداد طولی مسیر تغییر

 :ظرفیت وسیله نقلیه - 69

 وزن بار یا تعداد مسافری که از طرف کارخانه سازنده با تأیید وزارت صنایع و معادن

 .تعیین گردیده استبرای وسیله نقلیه

 :عالیم - 70

 ، نوشته، خط کشیرانندگیو  یراهنمایهر نوع عالمت عمودی و افقی مانند تابلو، چراغ 

 ، سوت و حرکت دست و غیره که به وسیله، وهمچنین تجهیزات هدایت کنندهو ترسیم

 .شودو تنظیم عبور و مرور تعیین و به کار برده میمقامات صالحیت دار برای کنترل

 :قطار شهری - 71

 جایی مسافر پرداخته ونوعی وسیله حمل و نقل عمومی است که در شهرها و حومه به جا به 

 .کندهای فلزی بر روی ریل حرکت میبا چرخبه طور معمول

 :های اصلیقطعات و قسمت - 72

 ، اتاق و رنگ که تعویضهای اساسی وسیله نقلیه شامل محور، موتـور، شاسیکلیه قسمت

 .گرددآنها باعث تغییرمشخصات اساسی وسیله نقلیه می

 :کارت پارک -73

 گردد و به وسیله آن اجازه توقف درای است که با پرداخت پول تهیه میگهکارت یا بر



 .شودخودرو دادهمکان و زمان معین به

 :کارت شناسایی خودرو - 74

 راهنماییکارتی که مشخصات مالک و وسیله نقلیه شماره گذاری شده در آن ثبت و از سوی 

 .گرددمیصادر و به مالک وسیله نقلیه تسلیم رانندگیو 

 :کاروان - 75

 کاروان یا خانه سیار وسیله نقلیه غیر موتوری است که برای سکونت و یا کار استفاده

 .متر بیشتر نباشد 12متر و طول آن از  2.6شده و عرض آن از

 :کاله ایمنی -76

 ها آن را برای محافظت سر خود در برابرکالهی است که راننده و سرنشین موتورسیکلت

 .برندناشی از بروز سوانح به کار میاحتمالیضربات 

 :کمربند ایمنی - 77

 ای که نیم تنه باالی راننده و هریک از سرنشینان را تحت کنترل و مهار ایمن خودتسمه

 ، همچون کاهش ناگهانی سرعت یا توقف آنی خودرو کهدهد تا درهنگام ضرورتقرار می

 دیگر یا حوادث دیگر باشد، مانع از جدا شدن ممکن است ناشی از ترمز یا برخوردبا جسم

 های درونی و یاجلو یا دیگر قسمتسرنشینان و راننده از صندلی خود و اصابت به شیشه

 .پرتاب شدن به بیرون خودرو شود و حداقل دارای دو نقطه اتکا باشد

 :کوچه - 78

 .متر باشد 6راهی در مناطق مسکونی که عرض آن حداکثر 

 :پیادهگذرگاه  -79

 گذرگاهی در تقاطع راه ها، امتداد پیاده روها، سواره روها، روگذرها یا زیرگذرها یا

 هر محل دیگری ازسواره رو که به وسیله خط کشی یا میخکوبی یا عالیم دیگر، برای عبور

 .پیادگان اختصاص داده شده است

 :رانندگیالمللی بین نامهگواهی80- 

 داخلی طبق مفاد قانون الحاق ایران به نامهاعتبار گواهیای است که به نامهگواهی

 ـ 1354ها و کنوانسیون مربوط به عالیمراهها ـ مصوب کنوانسیون عبور و مروردر جاده

 .باشدگردد ومدت اعتبار آن یک سالصادر می رانندگیو  راهنماییتوسط 

 :(رانندگیپروانه ) رانندگی نامهگواهی81 - 

 به نام افراد رانندگیو  راهنماییوسایل نقلیه که از طرف  رانندگیبرای  نامهاجازه 

 .شودصادر می

 :با وسایل نقلیه عمومی رانندگیمجوز 82 - 

 (، کارت و یا دفترچه کار )برگ فعالیت، بهره برداریاعم است از پروانه تاکسیرانی

 با وسایل نقلیه رانندگیصالحیت دار به نام اشخاص صادر و اجازه که از طرف مراجع

 .دهدعمومی را به آنان می

 :مرجع صالحیت دار - 83

 های مسؤو که به موجب قانون و یا تصویب، نهاد و دیگر دستگاه، سازمانوزارتخانه

 .هایی به عهده آنها گذاشته شده استوزیران درموردی خاص وظایف و مسؤولیتهیأت

 :مراکز فنی مجاز - 84

 خاص حقیقی یا حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات ستاد معاینه فنیمراکزی که به وسیله اش

 ، حسب مورد برای انجامشهرداری و یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایوابسته به

 .گرددشهری و برون شهری ایجاد میمعاینه فنی وسایل نقلیه درون



 :راههای شریانی درجه یک - 85

 هره برداری از آنها به جا به جایی وسایل نقلیه موتوریمعابری هستند که در طراحی و ب

 .شودمیبرتری داده

 .نمایندهای برون شهری را تأمین میاین معابر ارتباط با راه

 ها به دو گروه آزادراه وهای شریانی درجه یک بر اساس نحوه کنترل دسترسی تقاطعراه

 عالی هماهنگی ترافیک شهرهایورایگردند که ضوابط اجرایی آنها را شمیبزرگراه تقسیم

 .نمایدکشور تعیین می

 :راههای شریانی درجه دو - 86

 معابری هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها به جا به جایی و دسترسی وسایل

 .شودداده مینقلیه موتوری برتری

 .شودبرای رعایت این برتری حرکت پیادگان از عرض خیابان کنترل می

 دهند که ضوابط اجراییهای شهری را تشکیل میی شریانی درجه دو شبکه اصلی راهراهها

 :نماید و عبارتند ازعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تعیین میآنها راشورای

 :شریانی اصلی -الف 

 ها را برقرارهای جمع و پخش کننده و بزرگراهراهی است که ارتباط بین خیابان

 .کندمی

 .ها کمتر استها نسبت به بزرگراههای بین تقاطععابر فاصلهدر این م

 :(شریانی فرعی )خیابان جمع و پخش کننده -ب 

 های شریانی اصلی را برقرارهای محلی و خیابانراهی است که ارتباط بین خیابان

 .کنندمی

 .ها محل عبور عابران پیاده از عرض خیابان باید مشخص باشددر این خیابان

 :راههای محلی - 87

 برداری از آنها نیازهای وسایل نقلیه و عابرانهایی هستند که در طراحی و بهرهراه

 هایها و خیابانشود و ارتباط بین کوچهدر نظر گرفته، با اهمیت یکسانپیاده

 .کنندشریانی فرعی را برقرار می

 :معاینه فنی - 88

 ،شخیص اصالت خودرو و سنجش میزان سالمت فنیهای فنی برای تبازدید ظاهری و آزمایش

 .ایمنی وزیست محیطی وسیله نقلیه

 :منطقه ممنوعه - 89

 منطقه و محلی که آمد و شد وسایل نقلیه در آنها به وسیله عالیم خاص و یا اعالم قبلی

 .دار ممنوع شده باشدصالحیتمراجع

 :منعکس کننده نور - 90

 ت که حضور وسیله نقلیه را از طریق انعکاس نوری که ازای اسعبارت از بازتاب کننده

 ، اعالمشود و یا از طریق انعکاس نور محیطدیگر به آن تابیدهچراغ وسیله نقلیه

 .داردمی

 :مواد خطرناک - 91

 ی و یا، مایعات و جامدات آتش زا یا سم، محترقههر نوع مواد رادیو اکتیو، منفجـره

 .، زباله ویژه و فاضالب و مانند آنفشرده، گازهایاسیدی

 :موتورسیکلت - 92

 ای برای حمل انسان که دارای دو یا سه چرخ بااتاقک پهلو )ساید کار( یاوسیله نقلیه



 .یک موتور محرکه باشدبدون آن و مجهز به

 :(موتورسیکلت گازی )موتور گازی - 93

 .ت پایی برای راندن باشدموتورسیکلتی است که هم دارای موتور و هم دارای ادوا

 :نقص فنی - 94

 هر نوع نقصان یا تغییر در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی

 و یا افزایش بیش از حد مجاز گازهای آالینده هوا و یا آلودگی بیش از حدرانندگیدر 

 .مجاز صدا گردد

 :واحد انتظامی - 95

 ها وامی جمهوری اسالمی ایران که به صورت پاسگاهمنظور واحدهای نیروی انتظ

 .مختلف کشور مستقر هستندها در نقاطکالنتری

 :وزن با بار - 96

 .وزن وسیله نقلیه به اضافه وزن بار آن

 :وزن بارگیری شده - 97

 .عبارت است از مجموع وزن مسافران و کارکنان و محموالت

 :وزن بدون بار - 98

 وسیله نقلیه بدون راننده و مسافر و بار ولی با مخزن پر از سوخت و عبارت است از وزن

 .با ابزار و آالتی کهبه طور معمول وسیله نقلیه همراه دارد

 :وسیله نقلیه - 99

 وسایل موتوری و غیر موتوری و موتورسیکلت که برای جابجایی انسان و کاالدر راه به

 .رودکار می

 :وسیله نقلیه امدادی -100

 ، برق، آتش نشانی و امداد اضطراری آب، پزشکی، ترافیکییله ویژه خدمات انتظامیوس

 .شودتعیین و با عالیم ویژه مشخص می رانندگیو  راهنماییوسیله و گاز که به

 :(Long Vehicle) وسیله نقلیه طویل - 101

 .متر باشد 12.5ای است که طول آن بیش از وسیله نقلیه

 :ه عمرانیوسیله نقلی - 102

 باشد و، عمرانی و مانند آن میوسیله نقلیه موتوری است که ویژه انجام کارهای فنی

 .( و غیره است، اسکریپر )زمین تراششامل بلدوزر، گریدر،غلطک

 :وسیله نقلیه غیر موتوری - 103

 .ای که نیروی محرکه آن از موتور نباشدهر نوع وسیله نقلیه

 :ق سنگینوسیله نقلیه فو - 104

 انواع خودرو و ادوات مربوط است که توانایی حمل محموالت وزین با وزن ناخالص باالتر

 :های زیر را داشته باشدتن وحجیم با حجمی با ابعاد مازاد بر اندازه 40از 

 .متر 4.5متر و ارتفاع  2.6متر، عرض  16.5طول 

 :وسیله نقلیه کشاورزی - 105

 شود که عالوه بر حمل و نقل خود، ادوات دیگر وته میبه وسایل نقلیه موتوری گف

 را نیز جا به جا نموده و یا از نیروی محرکه تولیدی آنهادنباله بندهای کشاورزی

 ،شودو شامل انواع تراکتور، کمباینبرای انجام عملیات مختلف کشاورزی استفاده می

 .های خود کششی دیگر در بخش کشاورزی استتیلر و ماشین

 :وسیله نقلیه مرکب - 106



 .عبارت است از چند وسیله نقلیه متصل به هم که به عنوان واحد در راه حرکت کنند

 :وسیله نقلیه مفصل دار - 107

 ای است که شامل یک کشنده و یا وسیله نقلیه موتوری و یک نیمه یدک متصلوسیله نقلیه

 متر، طول حداکثر 2.6داکثر به آن باشد که بابار یا محفظه حمل مسافر دارای عرض ح

 .تن است 40مترو وزن حداکثر 4.5متر، ارتفاع حداکثر  35

 :وسیله نقلیه موتوری - 108

 ای که دارای حداقل یک چرخ در جلو و دو چرخ در عقب بوده و دارایهر نوع وسیله نقلیه

 که به آنرود انتقال قدرت است و برای حمل بار یا انسان به کار میموتور و سامانه

 .شودخودرو نیز گفته می

 شماره گذاری -فصل دوم 

 کندها حرکت میهر وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری و یدک متصل که در راه -2ماده 

 ، صنعتی و عمرانی باید دارای شمارهوسایل نقلیه موتوری ویژه کشاورزیو همچنین

 .باشند

 ک نداشته یا دارای شماره و یا پالک غیرای که شماره یا پالبا وسایل نقلیه رانندگی

 دریافت رانندگیو  راهنمایی، مگر این که پیشتر مجوز حرکت از استمجاز باشند، ممنوع

 .کرده و همراه داشته باشند

 ، تاو پلیس راه از تردد خودروهای متخلف از این ماده رانندگیو  راهنماییمأموران 

 .واهند آوردجلوگیری به عمل خانجام شماره گذاری

 ، صنعتی وتا زمانی که انجام عملیات شماره گذاری وسایل نقلیه کشاورزی -1تبصره 

 ، ترددصورت نپذیرفته است و پس از آن رانندگیو  راهنماییعمرانی به طورکامل از سوی 

 های کشور و راه و ترابریکه به تأیید وزارتخانهاین وسایل بر اساس دستورالعملی

 .م خواهد شدرسد، انجامی

 های ساخت داخل و وارداتی از نظر ایمنیها و دوچرخهخودروها و موتورسیکلت -2تبصره 

 باید استانداردهای مصوب مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را داراو کیفیت

 عالی، استانداردهای مصوب شورایهای زیست محیطیباشند و به عالوه از نظرآلودگی

 .باشندیست را رعایت نمودهحفاظت محیط ز

 تشخیص انواع وسایل نقلیه غیر موتوری که باید شماره گذاری شوند با -3تبصره 

 .، مگر در مواردی که قانون خاصی وجود داشته باشداسترانندگیو  راهنمایی

 مالک وسیله نقلیه موضوع ماده قبل مکلف است خود و یا به وسیله نماینده -3ماده 

 امراجعه به نزدیکترین واحد شماره گذاری یا مرکزی که به همین منظورقانونی خود، ب

 .گردد، مدارک الزم راارایه نمایدتعیین و اعالم می

 واحد شماره گذاری پس از بررسی آنها، اقدام به تخصیص پالک به شخص و تحویل آن

 .نمایدمی

 .پذیردصورت می رانندگیو  راهنمایینصب پالک با نظارت نماینده 

 انجام شماره گذاری شامل مدارک مورد نیاز و خدمات پس از شماره گذاری و عوارضچگونگی

 مشخص و رانندگیو  راهنماییمصوب و مانند آنها در دستورالعمل مربوط از سوی و مالیات

 .اعالم خواهد شد

 های آنها برای وسایل نقلیه مختلف درها و ابعاد و رنگانواع پالک -1تبصره 

 .گرددمل یاد شدهمشخص میدستورالع

 هرگاه اشخاص دیگری در مالکیت وسیله نقلیه شریک بوده و یا نسبت به آن حق -2تبصره 

 .باشند، نام و نشانی دقیق آنان نیز باید در درخواست قید شودعینی داشته

 از انجام عمل شماره گذاری خودداری رانندگیو  راهنماییدر موارد زیر  -4ماده 



 :نمایدمی

 ( رعایت نشده باشد و یا اصالت وسیله2( ماده )2در صورتی که مفاد تبصره ) - الف

 .وسیله مأموران مربوط تأیید نگرددنقلیه هنگام بازدید به

 چنانچه مشخصات وسیله نقلیه با آنچه در اسناد مربوط ذکر شده مطابقت نداشته - ب

 .باشد

 .انونی ممنوع باشداگر تخصیص شماره به نام مالک به دالیل ق - پ

 را نامهآیین، عالیم و تجهیزات پیش بینی شده در این چنانچه وسیله نقلیه - ت

 .نداشته باشد

 هرگاه حقوق دولتی و عوارضی که به طور قانونی به وسیله نقلیه تعلق گرفته - ث

 .پرداخت نشده باشد

 ی که از تاریخ ساختادر صورت نداشتن برگ معاینه فنی به استثنای وسایل نقلیه -ج 

 .نشده استآنها دو سال سپری

 ،، اوراق شدن و یا از بین رفتن وسیله نقلیهبه هنگام نقل و انتقال مالکیت -5ماده 

 راهنماییگذاری یا مراکز مجاز از روی وسیله نقلیه فک و نزد ها در واحد شمارهپالک

 .شودنگهداری می رانندگیو 

 ها یا نماینده قانونی وی باید برای دریافترو، صاحب پالکدر صورت خرید خود -تبصره 

 پالک بر روی وسیله نقلیه خریداری شده به واحد شماره گذاری یا مراکز مجازمجوز نصب

 .مراجعه نماید

 ، مکلفند پس از گذشت حداکثر ده روز ازاشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده پالک -6ماده 

 ، نشانی و کد پستی خود را به طور کتبی به نزدیکترینزمان تغییرمحل اقامت یا فعالیت

 .گذاری اعالم نمایندواحد شماره

 مسؤولیتهای قانونی مربوط به اطالع ندادن تغییر محل اقامت یا مرکز فعالیت به عهده

 .قانونی وی خواهد بودمالک یا نماینده

 ، ضبط یا، تملیکفدر صورتی که وسیله نقلیه از سوی مراجع صالحیت دار توقی -7ماده 

 مصادره شود،باید مراتب حداکثر ظرف پانزده روز از سوی مرجع مربوط و یا منتقل الیه

 .یا نماینده قانونی وی به واحدشماره گذاری محل اعالم گردد

 48چنانچه پالک به نام شخص حقوقی باشد، مدیر مربوط مکلف است حداکثر ظرف  -8ماده 

 ، مراتب را به نزدیکترین واحد شمارهنامهانحالل در روزپس از تاریخ درج آگهی ساعت

 .نمایدگذاری به طور کتبی اعالم

 ، بر حسب مورد، نماینده قانونیدر صورت فوت یا محجور شدن مالک وسیله نقلیه -9ماده 

 ، و یا وصی و یا قیم مکلفوراث باارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت به دادگاه

 ف مدت دوماه از تاریخ فوت یا حجر به نزدیکترین واحد شماره گذاری برایاست حداکثر ظر

 .مراجعه نمایداعالم استفاده کننده مجاز از وسیله نقلیه

 ، برای( فوق مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه9و 8اشخاص مندرج در مواد ) -10ماده 

 ییر مالکیت و ثبت، به منظور تغو یا متصرف قانونی جدید وسیله نقلیهمعرفی مالک

 .نمایندمراجعه رانندگیو  راهنمایی، به آن

 های وسیلهمراجعه نکردن در مهلت مقرر و سپری شدن مدت یاد شده موجب خواهد شد پالک

 .نقلیه ازدرجه اعتبار ساقط و غیر مجاز تلقی شود

 فوت، اطالعات سازمان ثبت احوال کشور موظف است از طریق شبکه رایانه ای -11ماده 

 محل رانندگیو  راهنماییشدگان راحداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فوت در اختیار 

 .قرار دهد

 :گیردنصب پالک بر روی وسیله نقلیه به طریق زیر انجام می -12ماده 

 ، یک پالکیلوگرم 400برای وسایل نقلیه سه چرخ یا بیشتر با وزن خالی بیش از  - الف



 .شوددر عقب آن نصب میدیگر ک در جلو و پالک

 ، آن هم در عقب وسیله نقلیه نصببر روی وسایل نقلیه دو چرخ تنها یک پالک - ب

 .گرددمی

 .گرددها یک پالک در عقب نصب میها و نیمه یدکبر روی یدک - پ

 .ها باید در محل تعیین شده نصب شوندپالک یا پالک - ت

 سوم وسیله نقلیه نیز به صورت برچسب از سوی ، پالکبه همراه یک زوج پالک -13ماده 

 یا اشخاص مورد تأیید او صادر و بر روی شیشه جلو یا عقب وسیله رانندگیو راهنمایی

 .گرددنقلیه نصب می

 ، کد واحد، تاریخ سپری شدن اعتبار پالکاین برچسب دارای اطالعات شماره پالک

 (Vehicle Identification Number - Vin) گذاری وشماره شناسایی وسیله نقلیهشماره

 .باشدمی

 ، نقل و انتقال مالکیت و تعویض قطعات اصلی وپالک سوم با هر بار تمدید اعتبار پالک

 .رنگ وسیله نقلیه بااطالعات جدید تولید و جایگزین پالک سوم پیشین خواهد شد

 .نمایدتعیین می رانندگیو  راهنماییزمان اجرای این ماده را 

 ، شماره پالک یاد شده از فهرستدر صورت مفقود شدن و یا سرقت پالک -14 ماده

 .های سرقتی و مفقود شده قرار داده خواهد شدخارج و در فهرست پالکهای فعالپالک

 (3تخصیص پالک جدید به مالک وسیله نقلیه پس از سیر مراحل موضوع دستورالعمل ماده )

 .صورت خواهد گرفتنامهآییناین 

 شود، بنا به درخواست مالک و با مراجعه به واحدبرای پالکی که زایل می - بصرهت

 .شودشماره گذاری براساس دستورالعمل یاد شده پالک جدید صادر می

 پس از تخصیص شماره پالک به مالک وسیله نقلیه و ورود رانندگیو  راهنمایی- 15ماده 

 نامه، کارت مشخصات و شناسسامانه( و وسیله نقلیه به اطالعات مالک)شماره ملی

 ( مالک ارسال و یا بهمورد، به نشانی )کدپستیمالکیت وسیله نقلیه را صادر و بر حسب

 .نمایدوی تسلیم می

 مالکیت وسیله نقلیه مفقود و یا از نامه، کارت مشخصات یا شناسهرگاه پالک -16ماده 

 ( ساعت به48اتب را حداکثر ظرف )یا نماینده قانونی وی مکلف است مربین برود مالک

 و یا مراکز مجاز اعالم کند و اقدام به دریافت رانندگیو راهنماییواحد شماره گذاری 

 .المثنی نمایدمالکیت نامهپالک جدید، کارت مشخصات یا شناس

 سازندگان و فروشندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند به منظور عرضه و انتقال -17ماده 

 ازمحلی به محل دیگر یا برای انجام آزمایش فنی وسیله نقلیه بدون انجام وسایل نقلیه

 .پالک ویژه دریافت نمایند رانندگیو راهنماییتشریفات شماره گذاری از 

 دستورالعمل مربوط به مدت اعتبار و همچنین نحوه استفاده از پالک ویژه و چگونگی

 .گرددعیین و اعالم می یرانندگو  راهنماییارائه اطالعات موردنیاز از سوی 

 تواند پالک ویژه تحویلی به سازندگان یا فروشندگانمی رانندگیو  راهنمایی- 18ماده 

 علت نداشتن نیاز به استفاده یا استفاده برخالف مقررات پسوسایل نقلیه را، به

 .بگیرد

 ت خودکلیه کارخانجات سازنده و مونتاژ خودرو و موتورسیکلت مکلفند تولیدا -19ماده 

 ، با نظارت و برابر دستورالعمل اعالرا پیش ازعرضه به بازار و فروش به اشخاص

 .نمایندشماره گذاری رانندگیو  راهنماییمی

 ، متعاملین یا قائم مقام قانونیـ هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه20ماده 

 تظامی یا مراکز مجازنیروی ان رانندگیو  راهنماییخود را به آنها ابتدا درخواست

 خودرو و تطبیق مدارک آنها، نسبتنمایند تا پس از احراز اصالتتعیین شده ارایه می

 نامهجدید و صدور شناسبه فک پالک منصوبه بر روی خودروی مورد معامله و اختصاص پالک



 .اقدام گردد رانندگیو  راهنماییای جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه

 نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین رانندگیو  راهنماییراتب به طور کتبی توسط سپس م

 .گردد، منعکس میشده به دفتراسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال

 بعد از تأیید مراتب تنظیم سند در دفترخانه رانندگیو  راهنماییکارت خودرو از سوی 

 منعکس رانندگیو  راهنماییای به سیستم انهبوسیله پست سفارشی یا رایاسناد رسمی که

 .گرددشود، به خریدار تحویل میمی

 صادره تا دو ماه اعتبار دارد و در خالل مدت نامهو شناس رانندگیو  راهنماییگواهی 

 مذکور متعاملین یاقائم مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن در ذیل

 .دفتر اسنادرسمی مراجعه نمایند( به محل مخصوص) نامهشناس

 شرایط و نحوه احراز صالحیت مراکز مجاز موضوع این فصل و نحوه نظارت بر - تبصره

 به تصویب رانندگیو  راهنماییدستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد آنها به موجب

 .رسدوزیر کشور می

 هر یک از قطعات اصلی مالک وسیله نقلیه چنانچه قصد تغییر رنگ یا تعویض -21ماده 

 شامل موتور، شاسی و اتاق را داشته باشد باید پیشتر مجوز الزم را ازوسیله نقلیه

 .دریافت نمایدرانندگیو  راهنماییواحد شماره گذاری 

 .باشندوسایل نقلیه عمومی باری و مسافری مشمول مقررات مربوط می - تبصره

 یر رنگ وسایل نقلیه وارداتی پیش از شمارهتعویض قطعات اصلی و همچنین تغی -22ماده 

 .باشدگذاری نیزمنوط به دریافت مجوز کتبی از واحدهای شماره گذاری می

 ای مورد تصرف، مفقود شدن و یا اگر به هر علتی وسیله نقلیهدر صورت سرقت -23ماده 

 ب را بهقرار گیرد، مالک و یا نماینده قانونی وی مکلف است بالفاصله مراتغیرقانونی

 .نمایدنزدیکترین واحد انتظامی اعالم

 و راهنماییهرگاه پالک به اشتباه بر روی وسیله نقلیه نصب شده باشد،  -24ماده 

 پالک مالک وسیله نقلیه را اخذ و پس از رفع اشتباه پالک راموظف است رانندگی

 .بازگرداند

 نقلیه ملکی خود مطابق تواند به تعداد وسایلهر شخص حقیقی یا حقوقی می -25ماده 

 .دریافت نماید( پالک3ماده )

 .خواهد بود نامهآییننقل و انتقال هر یک از وسایل نقلیه تابع مقررات این 

 رانندگی نامهگواهی -فصل سوم 

 نماید باید رانندگیهرکس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی  -26ماده 

 .ن وسیله نقلیه را دارا باشدبا آ رانندگیمتناسب نامهگواهی

 .شودبا متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می

 ( و توضیحات آن1به شرح جدول پیوست شماره ) رانندگیهای نامهانواع گواهی -27ماده 

 :شودصادر می رانندگیو  راهنمایی، که باشرایط زیر از سوی است

 موتورسیکلت گازی یا موتور گازی نامهها و صدور گواهیالف ـ شرایط شرکت در آزمایش

 (1 - الفنامهگواهی)

 سال تمام 15حداقل سن  -1

 ارائه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت دار پزشکی -2

 با موتورگازی رانندگیو مهارت عملی  نامهآیینهای قبول شدن در آزمون3- 

 های با حجم موتور تاموتورسیکلت نامهها و صدور گواهیب ـ شرایط شرکت در آزمایش

 (2-الف  نامه) گواهیسی سی200 

 سال تمام 17حداقل سن  -1

 ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت دار پزشکی -2

 با موتورسیکلت مربوط رانندگیو مهارت عملی  نامهآیینهای قبول شدن در آزمون3 - 



 های با حجم موتور باالیموتورسیکلت نامهور گواهیها و صدپ ـ شرایط شرکت در آزمایش

 (3-الف  نامهکیلوگرم )گواهی 400سی و سه چرخ با وزن تا سی200 

 سال تمام 18ـ حداقل سن  1

 دار پزشکیـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت 2

 ( که حداقل یک2-لف سی سی حجم موتور )ا 200موتورسیکلت تا نامهـ د ارا بودن گواهی3 

 از تاریخ صدور آن گذشته باشدسال تمام

 با وسیله نقلیه مربوط رانندگیو مهارت عملی  نامهآیینهای قبول شدن در آزمون4 - 

 (1-ب  نامهگواهی) نامهها و صدور گواهیشرایط شرکت در آزمایش -ت 

 سال تمام 18ـ حداقل سن  1

 ی از مراجع صالحیت دار پزشکیـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روان 2

 ،با وسیله نقلیه مربوط رانندگیو مهارت عملی  نامهآیینهای ـ قبول شدن در آزمون3 

 برای درخواست کنندگان در اولین مرحله با اعتبار موقت یک سالهنامهاین نوع گواهی

 ایط ویژهها و شرایآن مکلف به رعایت محدودیتشود و در مدت یاد شده دارندهصادر می

 ،و مرتکب نشدن تخلف نامهآیینباشد که در صورت رعایت آنها و رعایت مقررات اینمی

 .( این ماده تبدیل خواهدشد6با اعتبار موضوع تبصره ) رانندگی نامهبه گواهی

 ، به موجبموقت و نحوه تبدیل آن نامهبا گواهی رانندگیشرایط و ضوابط مربوط به 

 و تصویب وزیر کشور، مشخص و رانندگیو  راهنماییبه پیشنهاد دستورالعملی است که

 .گردداعالم می

 (2-ب ) نامهها و صدور گواهیث ـ شرایط شرکت در آزمایش

 سال تمام 21ـ حداقل سن  1

 (1-ب ) رانندگی نامهـ سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی2

 دار پزشکیسالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیتـ ارایه گواهی  3

 با وسیله نقلیه مربوط رانندگیو مهارت عملی  نامهآیینهای ـ قبول شدن در آزمون4 

 (1-پ ) نامهها و صدور گواهیج ـ شرایط شرکت در آزمایش

 سال تمام 23ـ حداقل سن 1

 (1-ب) رانندگی نامهـ سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی2

 ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت دار پزشکی3

 با وسیله نقلیه مربوط رانندگیو مهارت عملی  نامهآیینهای ـ قبول شدن در آزمون4

 (2-پ ) نامهها و صدور گواهیچ ـ شرایط شرکت در آزمایش

 سال تمام 23ـ حداقل سن 1

 (2-ب ) رانندگی نامهام از تاریخ دریافت گواهیـ سپری شدن حداقل دو سال تم2

 ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت دار پزشکی3

 و مهارت عملی با وسیله نقلیه مربوط ح ـ شرایط نامهآیینهای ـ قبول شدن در آزمون4

 (1-ت ) نامهها و صدور گواهیشرکت درآزمایش

 سال تمام 25ـ حداقل سن 1

 (1-پ ) رانندگی نامهسپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهیـ 2

 ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت دار پزشکی3

 و مهارت عملی با وسیله نقلیه مربوط نامهآیینهای ـ قبول شدن در آزمون4

 (2-ت ) نامهها و صدور گواهیخ ـ شرایط شرکت در آزمایش

 سال تمام 25اقل سن ـ حد1

 (2-پ ) رانندگی نامهـ سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی2

 ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت دار پزشکی3



 با وسیله نقلیه مربوط رانندگیو مهارت عملی  نامهآیینهای ـ قبول شدن در آزمون4

 ویژه وسایل نقلیه سبک رانندگی نامهو صدور گواهیها د ـ شرایط شرکت در آزمایش

 عمرانی وکشاورزی

 سال تمام18ـ حداقل سن 1

 ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت دار پزشکی2

 با وسیله نقلیه مربوط رانندگیو مهارت عملی  نامهآیینهای ـ قبول شدن در آزمون3

 ویژه وسایل نقلیه سنگین رانندگی نامهور گواهیها و صدذ ـ شرایط شرکت در آزمایش

 و وسایل نقلیه فوق سنگینعمرانی و کشاورزی

 سال تمام 23حداقل سن  -1

 ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت دار پزشکی -2

 با وسیله نقلیه رانندگیو مهارت عملی  رانندگی نامهآیینهای قبول شدن در آزمون3 - 

 تواند باای که دارنده می، نوع وسیله نقلیهویژه رانندگیهای نامهمربوطدرگواهی

 .شودکند، قید می رانندگیآن 

 کیلومتر در ساعت تجاوز 30ای که سرعت آنها از با وسایل نقلیه ویژه رانندگیبرای 

 ، داشتنویژه نامه، عالوه بر داشتن گواهیهای عمومیکند، در شهرها وراهمی

 .( نیز ضروری است1-پ ) نامهگواهی

 ، ارائه گواهی طی دورهدر کلیه موارد باالعالوه بر رعایت شرایط تعیین شده -1تبصره 

 و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب رانندگیو  راهنماییومقررات  نامهآیینآموزش 

 .باشدمجاز الزامی می رانندگیهای، از آموزشگاهرانندگیمهارت عملی 

 با رانندگی( که خواستار ، پ و تهای )بنامهرخواست کنندگان یا دارندگان گواهید

 .های الزم را کسب نمایندیدک هستند، باید آموزشوسیله نقلیه دارای

 ، ارائه گواهی کسب مهارت عملکردبرای وسایل نقلیه ویژه با توجه به کاربری مربوط

 .ویژه از مراکز مجازیاد شده الزامی است

 و راهنماییتواند در صورت لزوم آزمایش مجدد مقررات می رانندگیو  راهنمایی- 2تبصره 

 .راپیش از انجام آزمون مهارت عملی از درخواست کنندگان به عمل آورد رانندگی

 مراجع انجام معاینات پزشکی و همچنین ضوابط احراز سالمت جسمی و روانی -3تبصره 

 ، درمان و آموزشیر در آن به پیشنهاد وزارت بهداشتکنندگان و هرگونه تغیدرخواست

 ،های کشور، راه و ترابریاز نمایندگان وزارتخانهپزشکی توسط کارگروهی متشکل

 گردد ) پیوست شمارهتعیین میرانندگیو  راهنمایی، درمان و آموزش پزشکی و بهداشت

2). 

 به صورت رانندگیو  راهنماییو مقررات  نامهآییندرکلیه موارد باالآزمون  -4تبصره 

 .گیردای انجام مینوشتاری و یارایانه

 پنج سال است و پس از پایان اعتبار رانندگی نامهمدت اعتبار انواع گواهی -5تبصره 

 .گرددهای پنج ساله تمدید می، برای دورهاحراز سالمت جسمی و روانیآن و در صورت

 تمام باشد، الزم است سالمت جسمی و روانی هر سال 70برای افرادی که سن آنها بیش از 

 .و احراز گردددو سال بررسی

 وضعیت ظاهری درخواست کننده )نقص عضو( با گواهی سالمت جسمی و روانی صادره -28ماده 

 شود و درازمراکز پزشکی مجاز تعیین شده به وسیله افسران کارشناس تطبیق داده می

 .گرددون پزشکی نیروی انتظامی ارجاع میموضوع به کمیسیصورت وجود مغایرت

 باید مدارکی را که از طرف رانندگی نامهدرخواست کننده هر نوع گواهی -29ماده 

 .شود به مراجع آگهی شده ارائه کنداعالم میرانندگیو  راهنمایی

 نامهشامل نوع و یا پایه و گروه گواهی رانندگی نامهمندرجات گواهی -30ماده 

 ، امضای صادر(، نام واحد صادرکنندهمدت اعتبار،مشخصات راننده )کد ملی، رانندگی



 ، مهر واحد صدور وصدور، عکس درخواست کننده، تاریخ و شماره، شماره مسلسلکننده

 .باشدمشخصات ضروری دیگر می

 های مربوط موفق گردد،در آزمایش رانندگی نامههرگاه درخواست کننده گواهی -31ماده 

 .پس از رویت مدارک الزم صادر و به او تسلیم خواهد شد رانندگینامهیگواه

 موظف است ظرف یک ماه پیش از پایان مهلت مقرر، برای تمدید مدت نامهدارنده گواهی

 .مراجعه نماید رانندگیو  راهنماییمعادل به  نامهاعتبار یاتعویض آن به گواهی

 ، ضمن دریافت گواهی سالمتنامهگواهی هنگام تمدید یا تعویض رانندگیو  راهنمایی

 .های الزم را از وی به عمل آوردتواند آزمون، میجسمی و روانی ازدرخواست کننده

 رانندگان موظفند در نامهو پلیس راه هنگام کنترل گواهی رانندگیو  راهنماییمأموران 

 با ارائه رسید اخذرا  رانندگی نامهاعتبار آن سپری شده باشد، گواهیصورتی که تاریخ

 را برای تمدید و یا تجدید به ادارهیاد شده نامه، گواهیو پس از اعمال قانون

 .مربوط ارسال نمایند

 موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه با مراجعه به واحد مربوط برای نامهدارنده گواهی

 .جدید اقدام نماید رانندگی نامهدریافتگواهی

 رانندگیتوانند ، میپایه باالتر در گروه مربوط نامهگواهیدارندگان  -1تبصره 

 (، را انجامهای پایه پایین تر، به جز پایه )الفنامهگواهیوسایل نقلیه موضوع

 .دهند

 دستورالعمل نحوه زمانبندی و ضوابط چگونگی انجام آزمونها، تمدید اعتبار، -2تبصره 

 ننده و نحوه و میزان عوارض و مالیات مصوبدر صورت مردود شدن درخواست کتجدید آزمون

 تهیه و به اطالع عموم رسانده رانندگیو  راهنماییاز سوی قابل دریافت و نظایر آن

 .شودمی

 از انواع نامهبخواهد برای دریافت گواهی نامهدر صورتی که دارنده گواهی -32ماده 

 .های مربوط شرکت کنددیگر اقدام نماید،موظف است در آزمون

 مورد درخواست باشد، از نامهقبلی پیش نیاز گواهی نامهپس از قبول شدن چنانچه گواهی

 .گرددجدید صادر و به وی تحویل می نامهکننده اخذ و گواهیدرخواست

 با هر نوع تاکسی و وسایل نقلیه عمومی در شهرها و وسایل نقلیه رانندگی- 33ماده 

 ، حسب مورد، نیازمند داشتنمتناسب رانندگی نامه،عالوه بر گواهیعمومی جاده ای

 فعالیت صادره از سوی وزارت راه و ترابریمجوز از شهرداری و یا دفترچه کار یا برگ

 .باشدمی

 مفقود شود یا از بین برود، دارنده آن رانندگی نامهدرصورتی که گواهی -34ماده 

 .صدور المثنی نمایدتواند درخواستمی

 ، با دریافت مدارک الزم وگواهی سالمت جسمیی ادعای درخواست کنندهپس از احراز درست

 نماید،اعالم می رانندگیو  راهنماییو روانیدرخواست کننده و با رعایت ضوابطی که 

 .گرددتسلیم میالمثنی صادر و به وی نامهگواهی

 (خارجیانهای معتبر خارجی )اعم از ایرانیان یا نامهدارندگان گواهی -35ماده 

 .نمایند رانندگیپس از ورود در ایران توانند تا شش ماهمی

 در ایران باید پیش از سپری شدن مدت یاد شده رانندگیولی در صورت تمایل به ادامه 

 .ایرانی تبدیل نمایند نامهخود را به گواهیخارجی نامهگواهی

 1968اهدین کنوانسیونهای کشورهای غیر از متع رانندگی نامهدارندگان گواهی -تبصره 

 ها و کنوانسیون مربوط بهالحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جادهوین )قانون

 .را همراه داشته باشند نامه(، بایدترجمه معتبر گواهی1354عالیم راهها ـ مصوب 

 ، کهمعتبر صادر شده از کشورهای خارجی رانندگیهای نامهتبدیل گواهی -36ماده 

 شودمعتبر محسوب می رانندگیصادره ازایران در قلمرو سرزمینی آنان برای  نامهاهیگو



 وین راجع به مقررات عبور و مرور در 1968هایو یا آن کشور از متعاهدین کنوانسیون

 خارجی و با احرازنامهآید، با رویت اصل گواهیها به شمار میها و عالیم راهراه

 .پذیرداست کننده صورت میسالمت جسمی و روانی درخو

 .پذیردبا تأیید وزارت کشور صورت می رانندگیهای نامهدر موارد دیگر تبدیل گواهی

 توانند برایالمللی میهای بینمأموران سیاسی و کنسولی و اعضای سازمان -37ماده 

 به ( را از طریق وزارت امور خارجه35های خود مدرک مندرج در ماده )نامهگواهیتبدیل

 .دارندارسال رانندگیو  راهنمایی

 آنان اخذ و یا رانندگی نامهمجدد برای کسانی که گواهی نامهصدور گواهی -38ماده 

 باشد و بهتوقیف شده باشدممنوع است و در صورت صادر شدن از درجه اعتبار ساقط می

 .اخذ وابطال خواهد شد رانندگیو  راهنماییوسیله 

 اشتباه یا رانندگی نامهموظف است در صورتی که گواهی انندگیرو  راهنمایی- 39ماده 

 صحیح نامه، گواهیباشد از دارنده آن اخذ و پس از رفع اشتباه و نقصناقص صادر شده

 .را صادر و به وی بازگرداند

 (27( ماده )3یکی از شرایط پزشکی موضوع تبصره ) نامههرگاه دارنده گواهی -40ماده 

 .مراجعه نماید رانندگیو  راهنماییبدهد، موظف است حداکثر ظرف یک ماه به را از دست

 های ضروریرا برای انجام معاینات و آزمایش نامهدارنده گواهی رانندگیو  راهنمایی

 .نمایدپزشکی به مراکزپزشکی مجاز معرفی می

 نامهمحرز گردد، گواهیضمن آزمایش جدید  رانندگیدر صورتی که نداشتن شرایط و صالحیت 

 متناسب با شرایط جسمانی وی تعیین و پس از صدور به وی تسلیم نامهاخذ و گواهیاز وی

 .گرددابطال می نامه، گواهیرانندگینداشتن صالحیت شود و در صورتمی

 و پلیس رانندگیو  راهنماییدر صورت کشف نقص عضو موثر، از سوی مأموران  -تبصره

 های پزشکی و اعالم امکان صدوراخذ و تا زمان بررسی رانندگینامه، گواهیراه

 .ندارد رانندگیحق نامهمجدد، دارنده گواهی نامهگواهی

 در صورتی که راننده به علت تکرار ارتکاب تخلفات مهم و حادثه ساز در یک -41ماده 

 استناد قانون وی به رانندگی نامه، حدنصاب نمره منفی را دریافت نماید، گواهیسال

 .ـ، ضبط یا ابطال خواهد شد 1350ـ مصوب  رانندگینحوه رسیدگی به تخلفات و اخذجرایم 

 راهبران انواع وسایل حمل و نقل ریلی نامهنحوه شرایط و مسؤو صدور گواهی -42ماده 

 عالی هماهنگی ترافیک،برابر دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورایشهری و حومه

 .کشور برسد شهرهای

 

 معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه -فصل چهارم 

 ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد، ممنوعبا وسیله نقلیه رانندگی- 43ماده 

 .است

 دارندگان وسایل نقلیه مکلفند وسایل نقلیه خویش را برای انجام معاینه فنی در مراکز

 ، برگ یا برچسب معاینه دریافتاحراز شرایط الزمحاضر و پس از فنی مجاز تعیین شده

 .نمایند

 شود باید بر سطحاین گواهی که مدت اعتبار آن و مشخصات وسیله نقلیه در آن درج می

 ، بر حسب اعالمدرونی قسمتباالی سمت راست شیشه جلو و یا بر روی پالک وسیله نقلیه

 و راهنماییرای کنترل مأموران ، نصب یا قرارداده شود، به نحوی که بمراجع مربوط

 .و پلیس راه قابل دیدن باشد رانندگی

 در طول مدتی که برچسب یا برگ معاینه فنی اعتبار دارد، در صورت بروز نقص -تبصره 

 .موظف است برای رفع نقص اقدام نماید، مالکفنی

 مت زیست، سالمعاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه اعم است از تشخیص اصالت -44ماده 



 .، تجهیزاتی و ایمنی وسایل نقلیه،فنیمحیطی

 ، نحوه صدور مجوز و نظارت بر مراکز، اختیاراتضوابط ایجاد، تشخیص صالحیت -45ماده 

 هایی که باید مورد معاینه قرار گیرند، بر اساس دستورالعملی خواهدمجاز و قسمتفنی

 های راه وو عضویت وزارتخانهبا مسؤولیت وزارت کشور بود که از سوی کارگروهی

 زیست و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی، سازمان حفاظت محیط، صنایع و معادنترابری

 .شودایران تهیه و ابالغ می

 های فنی و یا افراد باباید به وسیله مهندسان یا کاردانمعاینه فنی می -تبصره 

 .صورت پذیرد کار از مراجع صالحیت دارتجربه دارای گواهی انجام

 ستادهای معاینه فنی و مراکز معاینه فنی مجاز به منظور تشخیص اصالت خودرو -46ماده 

 از کارشناسان واجد شرایط رانندگیو  راهنماییمعاینه فنی ضمن هماهنگی با در هنگام

 .نماینداستفاده می

 :باشدهای معاینه فنی انواع خودروها به شرح زیر میدوره -47ماده 

 .های سه ماهه یا بیشترانواع وسایل نقلیه عمومی مسافربری و باربری در فاصله -الف 

 ، نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها،وسایل نقلیه متعلق به دولت -ب 

 .های سه ماهه یا بیشترنیروهای نظامی وانتظامی در فاصله

 .ماهه یا بیشترهای شش ها در فاصلهوسایل نقلیه دیگر و موتورسیکلت -پ 

 خودروهای نو تا دو سال پس از تولید، نیاز به دریافت برچسب یا برگ معاینه -تبصره 

 .فنی ندارند

 در شهرهایی که امکانات معاینه و آزمایش فنی وجود ندارد رانندگان وسایل -48ماده 

 برای معاینه فنی وسیله نامهآیین( این 47نقلیه عمومی بایدبر اساس مفاد ماده )

 محلی که امکانات الزم برای معاینهنقلیه خود و دریافت گواهی معاینه به نزدیکترین

 است مراجعهوجود دارد و یا محلی که از طرف مراجع صالحیت دار تعیین و اعالم شده

 .نمایند

 ای که سالم و بدون نقص فنی تشخیصمراکز مجاز معاینه فنی برای وسایل نقلیه -49ماده 

 .نمایندمعاینه فنی صادر می داده شوند،برگ

 ای معیوب یا ناقص تشخیص داده شود، راننده یا مالک، وسیله نقلیهچنانچه ضمن معاینه

 صادر شده به وی تسلیم نامهتواندوسیله نقلیه را تا تاریخی که در برگ اجازه تنها می

 .سازدگردد، به تعمیرگاه یا توقفگاه منتقلمی

 ای بدون اصالت تشخیص داده شود، ضمن صادر نکردن برگیهچنانچه وسیله نقل -تبصره 

 .شود،مراتب به مراجع انتظامی اطالع داده میمعاینه فنی

 ایها و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهستاد معاینه فنی خودرو، شهرداری -50ماده 

 نحوه عملکردبا همکارینمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی موظفند بر 

 ( نظارت مستمر اعمال45فنی بر اساس دستورالعمل موضوع ماده )مراکز صدور برگ معاینه

 ، برای جلوگیری ازنکردن ضوابط و مقررات مربوطنمایند و در صورت مشاهده رعایت

 ادامه تخلف و رفع آنها اقدام و در صورت تکرار، مجوزمرکز برای انجام معاینه و صدور

 .گرددابطال میبرگ معاینه 

 ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمیچهارم توسعه اقتصادی نامهتا پایان بر -51ماده 

 ، درشهرهایی که تجهیزات کامل انجام معاینه فنی وجود ندارد، مراکز مجازایران

 ( برای انجام معاینه فنی با45موضوع ماده )توانند با تأیید کارگروهمعاینه فنی می

 .، اقدام نماینداستانل شرایط مورد قبول شورای هماهنگی ترافیکرعایت حداق

 های معاینه فنی مورد استفاده در مراکز مجاز معاینه فنی سراسربرگ و برچسب -52ماده 

 های کشور،کشور براساس طرح نمونه مورد تأیید کارگروهی متشکل از سازمان شهرداری

 و سازمان حفاظت محیط زیست رانندگیو  نماییراه، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای



 .باشدمی

 برگ و برچسب معاینه فنی که از طریق ستاد معاینه فنی و مراکز مجاز صادر -تبصره 

 .شود، در سراسرکشور معتبر استمی

 های عمومی طبق نظر کارشناسدر مواردی که حرکت وسیله نقلیه در راه -53ماده 

 ، خطرناک تشخیص داده شودس راه به علت معایب و نواقص فنییا پلیرانندگیو  راهنمایی

 .شود، پالک آن اخذ، و بانصب پالک تعمیری به تعمیرگاه اعزام میضمن اعمال قانون

 پس از رفع عیب و نقص فنی الزم است مالک و یا نماینده قانونی وی برای پس گرفتن پالک

 .محل مراجعه نماید رانندگیو راهنماییبه 

 تجهیــزات -نجـم فصل پ

 تجهیزات وسایل نقلیه موتوری -بخش اول 

 ای را که لوازم و تجهیزات یاد شده در مقرراتاشخاص حق ندارند وسیله نقلیه -54ماده 

 اجرایی تأیید نوع وسایل نقلیه موتوری و تریلرهای آنها، موضوع استاندارد ملیو روش

 هایجهیزات مخالف آن باشد، در راهایران و این فصل را نداشته یادارای لوازم و ت

 .در اختیار دیگری بگذارندرانندگیعمومی برانند و یا این گونه وسایل نقلیه را برای 

 ، مالک عمل استاندارد ملیدر صورت وجود مغایرت بین مفاد این فصل و استاندارد ملی

 .باشدمربوط می

 های بارکش حداقل باید دارایها و تراکتــورکلیه وسایل نقلیه و یـدک کش -55ماده 

 :هایی به شرحزیر باشندچراغ

 الف ـ دو چراغ بزرگ با نور سفید یا زرد با قابلیت تبدیل به نور باالو پایین در دو

 .طرف جلو

 ب ـ دو چراغ جانبی کوچک با نور زرد یا سفید برای تشخیص عرض جلو وسیله نقلیه در

 .منتهی الیه هریک از دو سمت جلو

 چراغ جانبی کوچک با نور قرمز برای تشخیص عرض عقب وسیله نقلیه در منتهی الیهپ ـ دو 

 .هر یک ازدو سمت عقب

 ت ـ دو چراغ کوچک با نور قرمز برای توقف )چراغ ترمز( در عقب وسیله نقلیه که همزمان

 .متری دیده شود 35با گرفتن ترمزروشن شده و از فاصله 

 .عقب برای تشخیص شماره پالک ث ـ یک چراغ کوچک با نور سفید در

 .متری کافی باشد 25نور این چراغ باید برای تشخیص شماره پالک از فاصله 

 ج ـ دو چراغ کوچک به رنگ سفید یا زرد برای نشان دادن حرکت با دنده عقب )چراغ دنده

 .(عقب

 ی وها باید طوری نصب گردد که تنها هنگام راندن به عقب روشن شده و خیرگاین چراغ

 .ناراحتی برایچشم دیگر استفاده کنندگان از راه فراهم ننماید

 چ ـ دو چراغ راهنمای الکتریکی یا الکترونیکی با نور زرد در دو طرف جلو و دو تای

 قرمز یا زرد در دو طرف عقب برای اعالم قصد گردش به چپ یا بهدیگر از آن با رنگ

 .راست و یا تغییر خط حرکت

 .متری قابل دیدن باشد 35در روز باید از فاصله  هانور این چراغ

 ( و( و )ثهای مندرج دربندهای )تهای متصل باید دارای چراغح ـ یدک و نیمه یدک

 .( این ماده باشندعقب موضوع بند )چ( و دو راهنمایج)

 های یاد شده باید در عقب آخرینای دارای چند یدک زنجیری باشد چراغاگر وسیله نقلیه

 .گرددیدک نصب

 خ ـ دو چراغ چشمک زن در جلو و دو چراغ چشمک زن در عقب که به طور هم زمان برای

 .شونداعالم هشدار،احتیاط و یا خطر به رانندگان دیگر به کار برده می

 ( ماده35، موضوع بند )های جانبی در وسایل نقلیه طویلبه کار بردن چراغ -1تبصره 



 .الزامی است (1)

 شوند بایدتولید می نامهآیینوسایل نقلیه سواری که پس از ابالغ این  -2تبصره 

 .( باشنددارای یک چراغ ترمز درپشت شیشه عقب )چراغ ترمز سوم

 150های کوچک جلو و خطر عقب باید در شرایط جوی معمولی از فاصله نور چراغ -56ماده 

 .دیده شودمتری

 .خیره کننده باشدهای راهنما و ایست نبایستی نور چراغ

 های وسیله نقلیه باید طوری تعبیه و تنظیم گردد که هرسامانه روشنایی چراغ -57ماده 

 های عقب نیزهای کمکی را روشن نماید چراغهای جلو و یا چراغچراغوقت راننده

 .همزمان روشن شود

 تیمتر کمترسان 70سانتیمتر بیشتر و از  135های جلو نباید از ارتفاع چراغ -58ماده 

 .باشد

 .سانتیمتر کمتر باشد 50های عقب نیز نباید از یک متر بیشتر و از ارتفاع چراغ

 های بزرگ جلو باید دارای وسیله تبدیل نور باشند که تابش نور را بهچراغ -59ماده 

 :ترتیب زیر عوض کنندباالیا پایین به

 که به وسیله آن وجود اشخاص یاباید طوری تنظیم گردد  (رانندگیالف ـ نور باال)چراغ 

 .متری تشخیص داده شود 150اشیا از فاصله

 ب ـ نور پایین )چراغ عبور( باید به نحوی تنظیم شود که به وسیله آن اشخاص یا اشیا

 .مشخص شوندمتری 35از فاصله 

 ، امدادی و خدماتی ویژه باید در مرتفع، بازرسیکلیه وسایل نقلیه انتظامی -60ماده 

 ین نقطه خوددارای چراغ خطر گردان همراه با آژیر که تولید صدای مشخص نماید،تر

 .باشند

 .متری قابل دیدن باشد 150ها باید هنگام روشن بودن از فاصله نور این چراغ

 ، ابعاد و ضوابط دیگر بنا به، رنگ، شامل انواعدستورالعمل استفاده از چراغ گردان

 عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشوربه تصویب شورای رانندگیو راهنماییپیشنهاد 

 .رسدمی

 :داشتن تجهیزات زیر برای وسایل نقلیه مجاز است -61ماده 

 هادو عدد چراغ ویژه مه با نور زرد در دو طرف قسمت جلو که ارتفاع این چراغ -الف 

 .سانتیمتر کمتر باشد 40نباید از یک متربیشتر و از 

 متر، از سطح افقی محل نصب چراغ 10باید طوری تنظیم گردد که در طول ها نور این چراغ

 .باالتر نیاید

 .های بزرگ نیز استفاده شودهای مه باید از نور پایین چراغهنگام به کار بردن چراغ

 ( که ارتفاع آن نباید ازاضافی با نور سفید در جلو )چراغ کمکی رانندگیدو چراغ  -ب 

 .سانتیمتر کمتر باشد 40متر بیشتر و از 1.5

 .های بزرگ جلو به کار روندتوانند همراه با چراغها در صورت لزوم میاین چراغ

 دو چراغ کوچک با نور زرد یا سفید روی گلگیر و یا دو طرف سپر که خیره کننده -پ 

 .نباشد

 امهای کوچک اضافی در جلو با نورسفید یا زرد و در عقب با نور قرمز که هنگچراغ -ت 

 .متری دیده شوند 150طور مرتب روشن و خاموش شده و از فاصله استفاده باید به

 هایها که در جادهها و نیمه یدکتمام وسایل نقلیه موتوری و انواع یدک -62ماده 

 نمایند باید دو نورتاب )رفلکتور( به رنگ قرمز یا شبرنگ قرمز در دوعمومی عبورمی

 .ندباشطرف قسمت عقب خود داشته

 .هایی در سمت جلو نصب شوند باید رنگ آنها زرد باشدهرگاه نور تاب

 سانتیمتر نخواهد بود مگر آنکه 60متر و کمتر از  1.5ها بیشتر از ارتفاع نورتاب



 .سانتیمتر باشد 60از کف زمین کمتر از بلندی خود وسیله نقلیه

 .در دو طرف بار نصب شودهای مستقل ممکن است در دو طرف آن یا های عقب یدکنورتاب

 های آنهاها به طور کامل قابل دیدن بوده و صفحهدر تمام موارد یاد شده باید نورتاب

 های وسایل نقلیههایی باشد که هنگام شب در مقابل نور چراغدارای اندازه وویژگی

 .دیده شودمتری به طور کامل 150دیگر از فاصله 

 ری غیر از موتورسیکلت باید دارای ترمزهایی باشدهرگونه وسیله نقلیه موتو -63ماده 

 .بتوان در حال راندن و در صورت لزوم آن را به کار بردکه به راحتی

 :این ترمزها باید قادر باشند وظایف سه گانه ترمز را به شرح زیر انجام دهند

 و یا ترمز پایی باید بتواند سرعت وسیله نقلیه را به هر صورتی که بارگیری شده -الف 

 نماید کاهش داده و آنکند و در سرباالیی و یا سرازیری که حرکت میمیمسافر را حمل

 .متوقف نمایدرا به طور سریع و موثر و با ایمنی

 .شتاب منفی این گونه ترمزها نباید کمتر از استاندارد تعیین شده باشد

 گیری شده و یا مسافرترمز دستی باید بتواند وسیله نقلیه را به هر صورتی که بار -ب 

 .درصد سرباالیی و یا سرازیری در حال توقف نگهدارد 16نماید، درشیب حمل می

 ، این گونهای که کمک ترمز و یا ترمز موتور پیش بینی شده استدر وسایل نقلیه

 مناسبی حتی در صورت پایی بودن بتواند سرعت وسیله نقلیه را بهترمزها باید در فاصله

 .باشد کاهش داده و در نهایت متوقف سازدبارگیری یا مسافرگیری شده هر صورتی که

 .های وسیله نقلیه موثر بوده و عمل نمایدترمز پایی باید روی تمام چرخ -64ماده 

 با وجود این اگر وسیله نقلیه دارای بیش از دو محور باشد میتوان اجازه داد که روی

 .های یکی ازمحورها عمل ننمایدچرخ

 های هررمز و یا ترمز موتور و همچنین ترمز دستی باید حداقل روی یکی از چرخکمک ت

 .طولی وسیله نقلیه عمل نمایندطرف مقطع

 :ها به استثنای یدک سبک باید دارای شرایط زیر باشندترمزهای یدک -65ماده 

 و الف ـ ترمز پایی که قادر باشد سرعت وسیله نقلیه را به هر صورتی که بارگیری شده

 .در هر شیبی که باشدکاهش داده و آن را به طور سریع و موثر و با ایمنی متوقف سازد

 ترمز دستی که قادر باشد وسیله نقلیه را به هر صورتی که بارگیری شده باشد در -ب 

 درصدسرباالیی و یا سرازیری درحال توقف نگهدارد و سطوح ترمز کننده آن با 16شیب 

 .،مورد استفاده قرار گیردمکانیکی بودهای که تنها وسیله

 ، آن را ازتوان بدون استفاده از ابزار و آالتیاین مقررات در مورد یدکهایی که نمی

 شود، مشروط به این که آنچه از ترمزوسیله نقلیه کشنده جدانمود، به کار برده نمی

 .رود برای وسیله نقلیه مرکب موثرباشددستی انتظار می

 توانند دارایدهند میتی که وظیفه ترمز پایی و ترمزدستی را انجام میتجهیزا -پ 

 .باشنداجزای مشترکی

 .های یدک عمل نمایدترمز پایی باید روی کلیه چرخ -ت 

 .ترمز پایی یدک باید به وسیله ترمز پایی وسیله نقلیه کشنده مورد عمل قرارگیرد -ث 

 توان ترمزهاکیلوگرم تجاوز ننماید، می 3500در هر حال اگر حداکثر وزن مجاز یدک از 

 داد که با کم شدن فاصله بین یدک در حال حرکت و وسیله نقلیه کشندهرا طوری ترتیب

 .عمل نمایند

 ، که به طور دایم با کمکترمز پایی و ترمز دستی باید روی سطوح ترمز کننده ای -ج 

 .یند، عمل نماها متصل بودهکافی به چرخاجزایی با نیروی

 ترمزها باید به نحوی باشند که در صورت شکستن یا پاره شدن وسایل اتصال با یدک در -

 .، یدک به طور خودکار توقف نمایدحالحرکت - -

 کلیه وسایل نقلیه موتوری تولیدی و یا وارداتی باید مجهز به کمربند ایمنی -66ماده 



 .سرنشینان باشنداستاندارد برای

 ای که دارای ترمزهای استاندارد ملی و یا باا وسایل نقلیهب رانندگی- 67ماده 

 .نباشد، ممنوع است نامهآیینمشخصات و شرایط یادشده در این 

 ( باهر وسیله نقلیه موتوری باید حداقل به یک وسیله اخطار شنیداری )بوق -68ماده 

 .صدای استانداردمجهز باشد

 و یکنواخت نموده و ایجاد صدای خشن واین گونه تجهیزات باید تولید صدای مداوم 

 .ناهنجار ننماید

 باشند )وسایل نقلیه امدادی و خدماتیای که دارای حق تقدم عبور میولی وسایل نقلیه

 ، وسایل اخطار شنیداریتوانند عال وه بر دارا بودن بوق( میو پلیس و مانندآن

 .گام لزوم داشته باشنداستفاده هنها نباشد برایدیگری که مقید به این ویژگی

 توانند وسایل اخطارهمچنین وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی برون شهری نیز می

 شنیداریاستاندارد دیگری داشته باشند تا در زمان الزم در بیرون شهرها و مناطق غیر

 .مسکونی استفاده نمایند

 گاز و صدای موتور باشد به هر وسیله نقلیه موتوری باید مجهز به لوله خروجی -69ماده 

 خروج صدای ناهنجار در بیرون وسیله نقلیه و انتشار گاز ناشی از سوختنحوی که مانع

 .موتور در درون وسیله نقلیه گردد

 های وسایل نقلیه یا کنار آنها نباید اجسام اضافی و زائد مانندروی چرخ -70ماده 

 ها تجاوز کند وجود داشته باشد، مگررخمیخ و پیچ بلند یا هرشیئی که از سطح بیرونی چ

 .کمباین الزم باشدآنکه در تراکتورهای زراعتی و انواع

 ها باید سه چراغ یا سه مشعلها هنگام حرکت در جاده، شبکلیه وسایل نقلیه -71ماده 

 150الکتریکی بانور قرمز یا دو مثلث شبرنگ ایمنی که در شرایط جوی معمولی از فاصله 

 ، بر حسب مورد، از آنهاداشته باشند تا هنگام ضرورتل دیدن باشند همراهمتری قاب

 .استفاده نمایند

 حمل نامهآیینکنند ضمن رعایت مفاد ای که مواد خطرناک حمل میوسایل نقلیه -72ماده 

 .، باید سه چراغ قرمز الکتریکی و دو مثلث شبرنگ را همراه داشته باشندموادخطرناک

 .برای این گونه وسایل نقلیه ممنوع استحمل فانوس 

 .به عالوه باید دارای دستگاه پمپ آتش نشانی آماده به کار باشند

 هایی نصب شوند که هنگام ضرورت بتوان به سرعت آنها را موردها باید در محلاین پمپ

 .استفاده قرارداد

 ند آن نصب تجهیزات، سنگ ریزه و مانبه منظور جلوگیری از انتشار گل و الی -73ماده 

 ، فلزی و مانند آن در قسمت بیرونی آخرین محور انواع وسایل نقلیه بهمناسبالستیکی

 .الزامی است، تریلر و اتوبوسویژه کامیون

 تجهیزات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه -بخش دوم 

 تأیید تجهیزات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه باید بر اساس استاندارد مورد -74ماده 

 ،های زیست محیطیاستاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بوده و از نظر عدم آلودگیمؤسسه

 .عالی حفاظت محیط زیست را رعایت نموده باشنداستانداردهای مصوبشورای

 موتورسیکلت باید دارای دو نوع ترمز باشد که یکی از آنها حداقل روی چرخ -75ماده 

 .ها عمل نمایدی روی چرخ جلو و یا همه چرخها و دیگرچرخعقب و یا همه

 اگر موتورسیکلت دارای اتاقک پهلو )سایدکار( باشد ترمز چرخ اتاقک پهلو ضروری

 .باشدنمی

 باشد،این ترمزها باید قادر باشند سرعت موتورسیکلت را به صورتی که دارای سرنشین می

 .ا ایمنی متوقف سازدکاهش داده و آن را سریعا و به طور موثر و بدر هر شیبی

 های آنها در ارتباط با محور طولی وسط موتورسیکلت بههای سه چرخ که چرخموتورسیکلت



 قرار گرفته باشد باید مجهز به یک ترمزدستی همانند وسایل نقلیه موتوریطور قرینه

 .دیگر باشند

 یک چراغها باید حداقل دارای یک چراغ با نور سفید در جلو، موتورسیکلت -76ماده 

 همراه با چراغ قرمز ترمز، دو چراغ راهنما در جلو و دو چراغ راهنما در عقبقرمز عقب

 .باشندو یک نورتاب قرمز در عقب

 :دوچرخه باید دارای تجهیزات زیر باشد -77ماده 

 متری جلوی آن را به قدر 15یک چراغ سفید یا زرد در جلو که هنگام شب تا مسافت  -الف 

 .دکافی روشنساز

 .متری دیده شود 150یک چراغ با نور قرمز در عقب که در هنگام شب از فاصله  -ب 

 یک نورتاب به رنگ قرمز در عقب و همچنین یک نورتاب به رنگ زرد در جلو که نور -پ 

 .متری منعکس نماید 20پشت سر و جلو را از فاصله وسایل نقلیه

 .ی شنیده شودمتر 30یک زنگ یا بوق که صدای آن از فاصله  -ت 

 .ها ممنوع استهای صوتی یا آژیر یا بوق خطر برای دوچرخهنصب و استفاده از زنگ

 .ترمزی که به هنگام گرفتن آن دوچرخه در فاصله مناسبی متوقف گردد -ث 

 

 فصل ششم ـ مقررات حمل بار

 ( به، ارتفاع و ظرفیت وسیله نقلیه بر طبق مشخصات )کاتالوگ، عرضطول -78ماده 

 .گرددرسد تعیین میسازنده که به تأیید وزارت صنایع و معادن میوسیله کارخانه

 .در هر حال حداکثر ظرفیت تعیین شده نباید از مشخصات مندرج در کاتالوگ تجاوز نماید

 .باشدمی رانندگیو  راهنماییتطبیق این مشخصات با افسر کارشناس 

 ها تابعایل نقلیه باری و مسافری در جادههای مجاز وس، ابعاد و وزنظرفیت -79ماده 

 .باشدراه و ترابری و در شهرها تابع مقررات وزارت کشور میضوابط وزارت

 .ذکر گردیده است نامهآییناین  3این مقررات در پیوست شماره 

 وسایل نقلیه مسافربری حق ندارند حیوانات و بارهایی را که برای مسافران -80ماده 

 نمایند و همچنین بارهایی که ازیاتولید بوی نامطبوع و آلودگی می ایجاد مزاحمت

 .گلگیرها و یا از درون اتاق به اطراف تجاوزنماید، حمل نمایند

 توانند برای حمل محموالتی که قابل تجزیه نبوده ومقامات صالحیت دار می -81ماده 

 حاوی مشخصات و ظرفیتای که یا بزرگتر از حجم معین است پروانه ویژهبیش از ظرفیت

 وسیله نقلیه حمل کننده و وزن وحجم بار و مسیر و تعداد دفعات و شرایط رفت و آمد یا

 .مدت حمل و یا مستمر بودن آن است صادرکنند

 این پروانه باید تا پایان مدت اعتبار آن نزد راننده موجود باشد و هنگام مراجعه به

 .مأموران ارائه گردد

 نامهآییناین  3ای که درحدود ضوابط مندرج در پیوست شماره لیهوسایل نق -82ماده 

 :کنندباید دارای شرایط زیر باشندحمل بار می

 ها دو چراغ قرمز در آخرین نقطه دو طرف عقب بار نصب نمایند به طوری که ازشب -الف 

 .متری دو طرف و عقب وسیله نقلیه دیده شود150فاصله 

 نگی که سطح هر یک حداقل نیم متر مربع باشد در انتهای بارروزها دو پارچه قرمز ر -ب 

 .متری بینند 150نحوی که رانندگان پشت سر بتوانند آن را از فاصله آویزان کنند به

 دارای حفاظ و پوشش الزم و مناسب برای بار بوده و حفاظ نباید مانع دید راننده و -پ 

 .ان باشدها و یا موجب خطر برای دیگرچراغیا پوشانیدن

 ( اضافی و یا غیر استاندارد برای مصرف سوخت وسایل نقلیهنصب مخزن )باک -83ماده 

 ها تنها باباربری و مسافربری ممنوع است و همچنین حمل مواد خطرناک در جادهعمومی

 .وسایل نقلیه ویژه و بارعایت مقررات مربوط مجاز است



 ن کار را از وزارت راه و ترابری دریافتاشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند پیشتر اجازه ای

 .نمایند

 ( و استفاده از وسایل آتش زا مانند اجاقحمل مواد سوختی خارج از مخزن )باک -تبصره 

 .(، بخاری و مانند آن در وسایل نقلیه ممنوع است)پیک نیکیگاز سفری

 محکم ببندند که مؤسسات باید بارهای وسایل نقلیه را طوری بارگیری نمایند و -84ماده 

 خطر جا به جایی یا افتادن یا ریزش کردن یا باز شدن و یا پخش شدن در هواهیچگونه

 .وجود نداشته باشد و به طورکامل ثابت باشد

 ،در هر حال راننده نیز مکلف است پس از اطمینان از درستی بارگیری و استحکام آن

 .حرکت درآوردوسیله نقلیه را به

 شود بایدای که با وسیله نقلیه دیگری کشیده میهر نوع وسیله نقلیه یدک یا -85ماده 

 بخشی که خطر باز شدن یا گسیختن یا شکستن نداشته باشد طوری متصلبا وسایل اطمینان

 .سرعت وسیله نقلیه کشنده فاصله اولیه حفظ گرددگردند که هنگام یدک کشی با کاهش

 شود باید یک نفر راننده دارای پروانهیده میای که کشدر هر حال هر نوع وسیله نقلیه

 آن را به عهده گیرد تا در صورت وقوع خطر بتواند آن را بدونهدایت رانندگیمجاز 

 .وقوع حادثه کنترل نماید

 ای که به وسیله جرثقیل با جدا کردن محور یا محورهایی از زمین کشیدهوسایل نقلیه

 .هستندداشتن راننده مستثنی شود، از شرطمی

 وسایل نقلیه باربری پس از بارگیری باید توزین شوند و راننده برگه توزین -86ماده 

 .داشته باشدرا تا مقصد همراه

 رانندگان موظفند به دستور مأموران صالحیت دار، وسیله نقلیه را برای توزین به روی

 .باسکول ببرند

 گیری شده است بار اضافی تخلیههرگاه ضمن توزین معلوم شود که بیش از ظرفیت مقرر بار

 .شودمی

 .در این صورت مسؤولیت انبار کردن و حفظ آن به عهده مالک و راننده است

 ، مشروط به پرداخت خسارت به وزارت راه و ترابری و یاادامه مسیر وسیله نقلیه متخلف

 .شهرداری است

 

 تصادفات -فصل هفتم 

 مرتکب تصادف منجر به جرح یا فوت گردد، موظفای که راننده هر وسیله نقلیه -87ماده 

 بالفاصله وسیله نقلیه را در محل تصادف متوقف ساخته و با نصب عالیم ایمنی هشداراست

 ، رانندگان وسایل نقلیه دیگر را از وقوع حادثهنامهآیین(این 71دهنده برابر ماده )

 و رانندگیو  راهنماییی رسیدگی از سوآگاه سازد و تا هنگامی که تشریفات مربوط به

 پلیس راه پایان نیافته از تغییر وضع وسیله نقلیه یا صحنه تصادفخودداری نموده و

 .بالفاصله اقدام به انتقال مجروحان به مراکز درمانی نماید

 در تصادفات منجر به جرح در صورتی که وسیله نقلیه دیگری برای انتقال فوری -تبصره 

 تواند باموجود نباشد، راننده وسیله نقلیه در تصادف می مراکز درمانیمجروحان به

 ، اقدام به حمل مجروحان با وسیله نقلیهدرسطح راهعالمت گذاری محل قرار گرفتن چرخ

 .خود نماید

 و پلیس راه موظفند پس از اطالع از وقوع رانندگیو  راهنماییواحدهای  -88ماده 

 ناس تصادف به همراه تجهیزات و امکانات نظیر، در اسرعوقت اقدام به اعزام کارشتصادف

 ، جک بادی و یا جرثقیل و، آمبوالنس، دوربین عکاسی وفیلمبرداریهای اولیهکمک

 .مانند آنها، بر حسب نیاز نمایند

 کارشناس رسیدگی کننده به تصادف موضوع را به نزدیکترین واحد انتظامی اعالم و در



 های پزشکیدرخواست کمک از نزدیکترین واحد فوریت و بر حسب مورد، برایصورت ضرورت

 ، شهرداری و یا دهیاری اقدام، مرکز راهداری،آتش نشانی(، امداد ونجاتاورژانس)

 ، سانحه رانموده و تا پایان رسیدگی به تصادف وبرقراری ایمنی تردد در محل وقوع

 .نمایدمدیریت

 د شده و همچنین اعمال مدیریت از سویهای یانحوه همکاری و وظیفه دستگاه -تبصره 

 های، برابر دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کمیسیون ایمنی راهتصادفکارشناس

 .رسدکشور می

 هرگاه تصادف تنها منجر به خسارت مالی شود به نحوی که امکان حرکت از وسیله -89ماده 

 نقلیه را برای رسیدگی و نقلیهسلب نشده باشد، رانندگان موظفند بالفاصله وسیله

 ، به کنار راه منتقل کنند تا موجب سد معبربازدید کارشناس تصادفات درمحل حادثه

 .نگردد

 و یا پلیس راه وجود ندارد و یا رانندگیو  راهنماییدر نقاطی که کارشناس  -90ماده 

 حداقل سهتوانند از نظرات مستدل آنان مقدور نباشد مسئوالن امر میحضور به هنگام

 .(استفاده نمایندنفر از رانندگان پایه یکم و یا پایه )ت

 رانندگان وسایل نقلیه هنگام تصادف منجر به جرح یا فوت مکلفند بالفاصله -91ماده 

 وسیله نقلیه خود را به مأموران رانندگی نامهنام و نشانیصحیح و مشخصات گواهی

 ، کارتنامهک قانونی اعم از گواهیانتظامی اعالم دارند و در صورتدرخواست مدار

 ، اینمدارک را به آنان تسلیماز سوی مأموران مربوط نامهشناسایی خودرو و بیمه 

 .نمایند

 نمایندرانندگانی که با وسیله نقلیه متوقفی که سرنشین ندارد تصادف می -92ماده 

 ،و یا مالک آنتصادف را ترک کنند و در صورت مراجعه نکردن راننده نباید محل وقوع

 و یا پلیس راه را رانندگیو  راهنماییباید صاحب یا راننده وسیله نقلیه و یامأموران 

 ، نام ونداشتن به ایشاناز هویت و نشانی کامل خود آگاه سازند و در صورت دسترسی

 نام خانوادگی و نشانی دقیق خویش و شماره و مشخصات دیگر وسیله نقلیه خود را برروی

 .، الصاق نمایندنوشته و در محلی قابل دیدن بر روی وسیله نقلیه متوقفکاغذی 

 ، اشیا، تأسیسات و مانند آنها تصادف و ایجادرانندگانی که با حیوانات -93ماده 

 نمایند،باید به منظور جلوگیری از بسته شدن راه و پیشگیری از بروز حوادثخسارت می

 رده یا مصدوم و همچنین اشیا باقی مانده در محلحیوان ماحتمالی دیگر، در صورت امکان

 تصادف را از سطح سواره رو بیرون برده و موظفندصاحبان و مالکان آنها یا مأموران

 .و یا پلیس راه را از وقوع تصادف آگاه نمایند رانندگیو  راهنمایی

 ج درهرگاه راننده وسیله نقلیه در اثر تصادف توانایی اجرای مقررات مندر -94ماده 

 را نداشته باشد موظف است در اولین فرصت مراتب را به نامهآیین(این 93( و )92مواد )

 .مأموران مربوط اعالم دارد

 اگر مالک وسیله نقلیه فردی غیر از راننده باشد پس از آگاهی از واقعه و در صورتی که

 در اسرع وقتمأموران مربوط اطالع نداده باشد، مالک موظف است راننده مراتب را به

 .مأموران مربوط را از واقعه آگاه سازد

 ایساعت پس از دیدن وسیله نقلیه 24ها موظفند ظرف ها و توقفگاهتعمیرگاه -95ماده 

 یا جای گلوله در آن وجود دارد مراتب را با ذکر مشخصات وسیله نقلیه وکه آثار تصادف

 .انتظامی محل اعالم دارندراننده به واحد در صورت امکان با ذکر نام و نشانی

 

 رانندگیو  راهنماییعالیم  -فصل هشتم 

 مانند انواع چراغ ها، تابلوها، خط کشی ها، رانندگیو  راهنماییعالیم  -96ماده 

 ها کشیده شود، برها و نیزعالیم تعیین سمت عبورکه باید روی راهنوشته ها، ترسیم



 ها و کنوانسیون مربوط بهمروردر جاده اساس قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و

 اند، و همچنین رنگ زمینه و شکلعالیم وـ تهیه شده 1354عالیم راهها ـ مصوب 

 .است نامهآیین( این 4های )پیوست شماره تابلوها، مطابق نمونه

 ، ترسیم و نگهداری عالیم عمودی و، نصب، جانمایی، تهیه، انتخابتشخیص -97ماده 

 درشهرها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد رانندگیو راهنماییافقی 

 ها بهرسد و در جادهعالی هماهنگی ترافیک شهرهایکشور به تصویب وزیر کشور میشورای

 .باشدعهده وزارت راه وترابری می

 ابتوانند خود اقدام به انتخو پلیس راه می رانندگیو  راهنماییدر مواقع اضطراری 

 استفاده و در صورت لزوم تهیه و نصب آنها به طور موقت نموده ونوع عالیم و محل

 .مراتب را بر حسب مورد، به شهرداری و یاوزارت راه و ترابری اعالم نمایند

 مفاهیم رنگ و شکل عالیم و تابلوها و چگونگی رفتار رانندگان پس از دیدن -تبصره 

 ارایه شود، از سوی کار گروهی متشکل از نمایندگانهای آموزشی باید آنها، که درکتاب

 تهیه و به همراه این رانندگیو  راهنماییوزارت کشور، وزارت راه وترابری و 

 برای اطالع عمومی در اختیار مراجع صالحیت دارو با همکاری شوراهای اسالمی نامهآیین

 .گیردشهرها در اختیار عموم مردم قرار می

 کلیه وسایل نقلیه و اشخاص اعم از پیاده یا سوار بر حیوانات و یارانندگان  -98ماده 

 هااشخاصی که مسؤوهدایت انفرادی و یا دسته جمعی پیادگان و یا حیوانات در راه

 تبعیت نمایند، مگر این که مأمورانمیباشند موظفند از عالیم و مقررات مربوط

 ،مجاز اعالمردن آنها را در محلو پلیس راه به دالیلی رعایت نک رانندگیو  راهنمایی

 .کنند

 ها یا خط کشی یاکنترل و تنظیم عبور و مرور ممکن است به وسیله چراغ -99ماده 

 و پلیس راه و یا به رانندگیو  راهنماییها وترسیم ها، یا مأموران تابلوها، نوشته

 .عمل آیدهر وسیله دیگری که بر حسب مورد الزم باشد، به

 ن پلیس راهنما که ممکن است مغایر با پیام عالیم یا مقررات در محلدر هر حال فرما

 .باشد مقدم خواهدبود

 در دو طرف عقب وسایل نقلیه طویل باید دو عدد عالمت نشان دهنده وسیله -100ماده 

 ( الصاق گردد تا)مستطیل زرد یا سفید رنگ که دارای حاشیه قرمز استنقلیه طویل

 .شت سر را ازطویل بودن آنها آگاه گرداندرانندگان وسایل نقلیه پ

 کنترل رانندگیو  راهنماییهایی که عبور و مرور به وسیله چراغ در محل -101ماده 

 :رودزیر برای مقاصدی که معین شده است به کار میهایشود، رنگمی

 شوندای که با چراغ سبز روبرو میرانندگان وسایل نقلیه -چراغ سبز برای حرکت -الف 

 .حق عبور یاگردش دارند مگر آنکه گردش به وسیله عالمت دیگری ممنوع شده باشد

 ای را که دردر هر حال وسایل نقلیه در حال گردش باید حق تقدم عبور وسایل نقلیه

 روند و حق تقدم پیادگانی را که از گذرگاه پیاده در حرکتندمسیر مجاز خودمستقیم می

 .رعایت نمایند

 اگر جریان ترافیک در جهتی که آنها در حال پیش رفتن هستند آنچنانبا وجود این 

 چنانچه وارد تقاطع گردند با تغییر و تبدیل بعدی رنگ چراغ نتوانندمتراکم باشد که

 ،رانندگان را برای ادامه حرکت مجاز نخواهداز آن خارج شوند، چراغ سبز در تقاطع

 .ساخت

 ای که با این چراغ روبروان وسایل نقلیهرانندگ -چراغ زرد برای احتیاط -ب 

 عبور کنند مگر آنکه رانندگیو  راهنماییایست یا از تراز چراغ گردند نباید از خطمی

 نزدیک شده باشند که پیش از رانندگیو  راهنماییآنچنان به خط ایست تقاطع و یا چراغ

 به آسانی توقف نتوانندرانندگیو  راهنماییعبور از خط ایست یا از تراز چراغ 



 .نمایند

 در هر حال در صورت ورود قبلی به تقاطع موظفند به حرکت خود ادامه داده و با رعایت

 .مقررات دیگر ازتقاطع یا گذرگاه عبور کنند

 کنندای که با چراغ قرمز برخورد میرانندگان وسایل نقلیه -چراغ قرمز برای ایست -پ 

 مل نمایند و در صورت نبودن خط ایست در فاصله، توقف کاویژه ایستباید پیش از خط

 بایستند و تا روشن شدن چراغ سبز و تخلیه تقاطعرانندگیو  راهنماییپنج متری چراغ 

 .از وسایل نقلیه منتظر بمانند

 رانندگان وسایل نقلیه مکلفند با دیدن -چراغ چشمک زن زرد برای عبور با احتیاط -ت 

 .یاده با احتیاط و سرعت کم عبور نماینداین چراغ ازتقاطع و گذرگاه پ

 رانندگان وسایل نقلیه در صورت برخورد با -چراغ چشمک زن قرمز برای ایست و عبور -ث 

 و راهنمایینباید از خط ایست و یا در صورت نبودن خط ایست از تراز چراغ این چراغ

 ، حرکت وطر تصادففراتر روند و بایدتوقف نموده و پس از اطمینان از نبودن خ رانندگی

 .عبور نمایند

 .همین اقدامات هنگام دیدن تابلوی ایست باید انجام شود

 هایی که مسیر جداگانه گردش به راست به وسیله جدول یا خط کشیدر تقاطع -102ماده 

 ، رانندگانی کهقرمز است رانندگیو  راهنمایی، در هنگامی که چراغ استتعبیه نشده

 ای که گردش به راست را مجازاشته باشنددر صورت نصب تابلوی ویژهقصد گردش به راست د

 راست راه و با رعایت احتیاط و حقتوانند از منتهی الیه سمتنماید، میاعالم می

 باشند، وارد راهتقدم عبور وسایل نقلیه و پیادگانی که با چراغ سبز در حال عبورمی

 .مجاور سمت راست شوند

 یی که به عنوان چراغ راهنمای عابر پیاده مورد استفاده قرارهادر چراغ -103ماده 

 :معانی زیر استدارایگیرند، رنگمی

 .باشندپیادگان مجاز به عبور از عرض راه می -چراغ سبز

 .عبور پیادگان از عرض راه ممنوع است -چراغ قرمز

 های زیر انجامفرمانهدایت و کنترل ترافیک از سوی مأموران صالحیت دار با  -104ماده 

 :گیردمی

 مفهوم این حرکت برای کلیه استفاده کنندگان از -الف ـ بلند کردن دست به طور عمودی

 .توقف خواهد بودراه به معنای توجه

 .اما رانندگانی که توقف وسایل نقلیه آنها ایمنی کافی ندارد مستثنی هستند

 اند ملزم به توقفتقاطع شده، رانندگانی را که پیشتر وارد محوطه این عالمت

 .سازدنمی

 مفهوم این حرکت - های مأمور به دو طرف و به طور افقیب ـ بلند کردن دست یا دست

 کنندگان از راه که جهت حرکت آنها در امتداد جهت نشان داده شدهبرای کلیه استفاده

 .ودباشد، به معنای ایست خواهد بهای مأمور صالحیت دارمیبا دست یا دست

 .های خود را پایین بیاوردممکن است مأمور پس از دادن این عالمت دست یا دست

 این حرکت نیز برای رانندگانی که در سمت جلو و عقب مأمور قرار دارند به منزله عالمت

 .باشدایست می

 هایی که سطح آنها به شکل شطرنجی و به رنگ زرد وها و یا تقاطعدر خیابان -105ماده 

 ، هنگامی که تراکم خودروها زیاد است و امکان تخلیه به هنگام تقاطعشدهقاشیسیاه ن

 وجود ندارد، رانندگان موظفندپیش از محل نقاشی شده متوقف شوند و مسیر حرکت دیگر

 .خودروها را باز نگه دارند

 نصب آگهی یا عالمت یا تابلو یا وسایلی که دارای شباهت با عالیم و یا -106ماده 

 باشد یا از آنها تقلید شود و یا منظور از آن هدایت و رانندگیو راهنماییهای تابلو



 راهنماییجلوگیری از دیدن عالیم و تابلوکنترل وسایل نقلیه باشد و یا به طریقی باعث

 و راهنماییهای های رنگی تبلیغاتی در کنارچراغگردد و همچنین نصب چراغ رانندگیو 

 .اشتباه رانندگان گردد ممنوع استبه طوری که موجب  رانندگی

 توانند در صورت دیدن چنین اشیایی برای رفع آنها اقداممقامات صالحیت دار می

 .نمایند

 ممکن است از طرف مؤسسات یا اشخاص با اجازه مراجع صالحیت دار عالیمی -1تبصره 

 ین که اینهای اطراف راه نصب گردد، مشروط به اهدایت مراجعه کنندگان به مکانبرای

 نشوند و ایمنی راه را به خطر رانندگیو  راهنماییتابلوها مانع دیدنتابلوهای 

 .نیندازند

 های تبلیغاتی و تابلوهای، نصب و یا الصاق آگهیضوابط و چگونگی تهیه -2تبصره 

 عالی هماهنگی ترافیکدرشهرها و جاده ها، بر حسب مورد، به وسیله شورایهدایت بهمکان

 .ها تعیین خواهد شدشور در شهرهاو وزارت راه و ترابری در جادهشهرهای ک

 و پلیس راه در عالیم رانندگیو  راهنماییهیچکس حق ندارد بدون اجازه  -107ماده 

 و دیگر وسایل تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه تغییراتی بدهد و یا رانندگیو راهنمایی

 ( این97های موضوع ماده )دستورالعملدر متن آن تصرفاتی نماید، مگراشخاصی که در 

 .اندمشخص شده نامهآیین

 رانندگانی که قصد گردش به راست یا به چپ یا توقف یا تغییر مسیر را دارند -108ماده 

 متر به محل گردش یا توقف به وسیله چراغ راهنما به ترتیب 100مکلفند ازفاصله حدودی 

 :زیر عالمت دهند

 .، چراغ راهنمای سمت راست وسیله نقلیه را روشن کنندراستالف ـ برای گردش به 

 .، چراغ راهنمای سمت چپ را روشن نمایندب ـ برای گردش به چپ

 .، چراغ راهنمای سمت راست را روشن نمایندبرای توقف -پ 

 ، چراغ راهنمای سمت راست، در فاصله مناسببرای تغییر مسیر و یا تغییر خط حرکت -ت 

 .ر حسب مورد، روشن کنندیا چپ راب

 رانندگان وسایل نقلیه موتوری که چراغ راهنما نداشته و همچنین وسایل -109ماده 

 :ها باید با دست به شرح زیر عالمت بدهندها و دوچرخهنقلیه غیر موتوریو موتورسیکلت

 .، دست چپ را به طرف باالنگهدارندبرای گردش یا تغییر مسیر به راست -الف 

 .، دست چپ را به طور افقی نگهدارندی گردش یا تغییر مسیر به چپبرا -ب 

 .، دست چپ را به طرف پایین نگهدارندبرای توقف -پ 

 ، دست چپ را به طور افقی از باالبه پایین به طور متناوب حرکتبرای کاستن سرعت -ت 

 .دهند

 قت به شرح زیرعالیم آگاه سازی )اخبار( و همچنین عالیم الزم برای سب -110ماده 

 :باشدمی

 در روز بوق کوتاه -الف 

 .در شب چند بار تبدیل و تعویض نور چراغ باالو پایین -ب 

 ، برای جلب توجه وسایل نقلیههنگام سبقت گرفتن اعم از این که روز باشد یا شب -پ 

 .پشت سر،استفاده از چراغ راهنما ضروری است

 های خدمات رسانی و، سازمان، انتظامیسی، بازروسایل نقلیه امدادی -111ماده 

 ( این60دستگاه آگاه سازی شنیداری و دیداری مندرج در ماده )مدارس باید دارای

 وسیله نقلیه هم عبارات و عالیم مشخصو تجهیزات ایمنی باشند و روی بدنه نامهآیین

 .کننده نقش و یا نصب نمایند

 کنند باید در دو طرف و عقبد خطرناک حمل میرانندگان وسایل نقلیه که موا -112ماده 

 تابلویی که روی آن کلمه )خطر( با حروف درشت و به دو زبان فارسی ووسیله نقلیه



 .باشد نصب کنندانگلیسی و به رنگ قرمز نوشته شده

 ها و مؤسسات حمل بار و رانندگان وسایل نقلیه مکلفند مقررات خاص حملمسئوالن شرکت

 .رعایت نمایندموادخطرناک را 

 ای شب در کنار و بیرون سطح راه توقف نماید به طوری کههرگاه وسیله نقلیه -113ماده 

 نقلیه متوقف مماس بر حاشیه سواره رو باشد و نور کافی در آن محل برایکناره وسیله

 متری وجود نداشته باشد، راننده یا متصدی وسیله 150تشخیص اشیا یا اشخاص از فاصله

 های کوچک( مکلف است چراغآن)اعم از این که درون وسیله نقلیه باشد یا بیروننقلیه 

 .جلو و خطر عقب وسیله نقلیه را روشن نگهدارد

 .های بزرگ را با نور پایین روشن سازدچنانچه چراغ کوچک خراب شده باشد چراغ

 ه موتوریها خرابی و نقص پیش بینی نشده برای وسیله نقلیهرگاه در راه -114ماده 

 مکلف است آن را از مسیر عبور و مرور بیرون برده و در محل مناسبیایجاد شود، راننده

 .وسایل نقلیه دیگر و پیادگان نباشد متوقف سازدکه موجب سد راه و مزاحمت برای

 در این مورد و در موارد دیگری که وسیله یاد شده قادر به حرکت نباشد و انتقال آن به

 دورنگردد، در صورت نبودن نور کافی در راه باید به منظور آگاه ساختنمحل مناسبی مق

 :رانندگان دیگر، عالیم ایمنی به ترتیب زیردر محل قرار دهد

 متری جلو و 70های در وسط راه چراغ الکتریکی و یا مشعل نورانی قرمز در فاصله -الف 

 .ددیگر در پهلوی وسیله نقلیه از کار افتاده بگذارعقب و یکی

 هایی که به وسیله موانع فیزیکی مسیر رفت و برگشت وسایل نقلیه از هم جدا شدهدر راه

 .عالیم مندرج درفوق در عقب و پهلوی وسایل متوقف کافی خواهد بوداست قراردادن

 هایای از کار بیفتد عالیم باید درفاصلههرگاه وسیله نقلیه سر پیچ یا تپه -ب 

 متری متوجه خطر 200تارانندگان وسایل نقلیه دیگر، از فاصله مناسبی قرارداده شود 

 .شوند

 ها از کار بیفتد و به علت کافی بودنهرگاه وسیله نقلیه موتوری در راه -115ماده 

 احتیاجی به استفاده از چراغ یا مشعل نباشد، راننده باید در وسط جادهروشنایی محل

 نه سفید یا زرد با حاشیه قرمز از نوع عالمتهای شبرنگ متساوی االضالعدارای زمیمثلث

 جلو و عقب آن به نحوی که قابلمتری 70سانتیمتر در فاصله  30احتیاط به ابعاد حداقل

 .دیدن باشد قرار دهد

 (113اگر وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک در ساعات و شرایط مندرج در مواد ) -116ماده 

 ده یا متصدی وسیله نقلیه موظف است که در وسطها از کار بیفتد، رانن(در راه114و )

 متری جلو و عقب و 70های های الکتریکی بهرنگ قرمز با باتری در فاصلهجاده چراغ

 .دیگری در پهلوی وسیله از کار افتاده بگذارد

 استفاده از فانوس یا چراغ یا مشعل و هرگونه عالمت آتش زا برای این گونه وسایل

 .نقلیه ممنوع است

 کشدای که وسیله نقلیه دیگری آن را میروی یدک و هر نوع وسیله نقلیه -117اده م

 سانتیمتری طوری نصب شود تا رانندگان دیگر از 50باید یک پرچم سفیدبه ابعاد حداقل 

 .فاصله دور و از دو طرف جاده آن راببینند

 رانندگیمقررات  -فصل نهم 

 مسیر و جهت عبور -بخش اول 

 نندگان کلیه وسایل نقلیه موظفند از خط عبور یا مسیر عبوری سمت راسترا -118ماده 

 :راه حرکتنمایند، مگر در موارد زیر

 هنگام سبقت گرفتن از وسیله نقلیه جلو - الف

 .هنگامی که سمت راست راه به هر علتی بسته شده و امکان عبور نباشد - ب

 ، وسایل نقلیه باید درخط کشی شدههایی که در راه -119هنگام گردش به چپ ماده  -پ 



 خطوط حرکت کنند و از آن خارج نشوند و در صورت نیاز به خروج و تغییر خطمسیر بین

 ، احتیاط کامل رانموده و ابتدا با استفاده از چراغ راهنما و یا با دادنحرکت

 ت حقسازند و سپس با رعای، رانندگان وسایل نقلیه دیگر را از قصد خود آگاهعالمت

 عبور دیگرهایای که در خطوط کناری در حرکت هستند وارد خطتقدم عبور وسایل نقلیه

 .شوند

 ،هایی که خط کشی ندارند هرگونه تغییر مسیر حرکت به چپ و راست ممنوع استدر راه

 احتیاط و دادن عالمت و رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه هم مسیر ومگر با رعایت

 .مجاور

 ( ممنوع است مگر در مواردانحراف و تجاوز وسایل نقلیه به مسیر مقابل )مخالفهمچنین 

 .سبقت مجاز وبا رعایت ضوابط سبقت

 هایی که به وسیله خط کشی یا عالیم دیگر به سهدر بخش وسط راه رانندگی- 120ماده 

 عایت، بر حسب مورد با راند، به جز برای سبقت گرفتن یا گردش به چپشدهبخش تقسیم

 .است، ممنوععالیم و مقررات مربوط

 های یک خط ممتد و یا دو، مانند خط کشیهایی که به وسیله عالیمدر راه -121ماده 

 اند، رانندگان موظفند از بخش راستخط ممتد و یاموانع فیزیکی به دو بخش تقسیم شده

 .راه حرکت کنند و حق ندارند ازروی آنها بگذرند

 ،های راه که یک خط از دو خط ممتد به خط بریده تبدیل شده استدر برخی از بخش

 ، بررانندگانی که درسمت خط بریده در حرکتند مجاز به سبقت گرفتن و یا گردش به چپ

 ،حسب مورد و با توجه به طول خطبریده و با رعایت مقررات بخشهای سبقت و گردش

 .باشندمی

 رانندگان وسیله نقلیه باید در جهت و مسیر مجاز عبورهای یک طرفه در راه -122ماده 

 .برخالف مسیر تعیین شده به هر شکل ممنوع استکنند و حرکت

 ، مانند خط کشی و یا موانع فیزیکی مشخصهایی که به وسیله عالیمدر میدان -123ماده 

 درخال ف اندرانندگان وسایل نقلیه موظفند از سمت راست آنها گردش نمایند و حرکتشده

 است مگر آنکه به وسیله عالیم دیگر، عبور از سمت چپ مجاز اعالمجهت تعیین شده ممنوع

 .شود

 در راههایی که عبور وسایل نقلیه کندرو مجاز اعالم گردیده اند، رانندگان -124ماده 

 هایی کهنقلیه در هر حال مکلفند از اولین خط عبور سمت راست یا محلاین گونه وسایل

 .نمایندعبور آنها تعیین شده حرکت برای

 ای از روبروی وسیله نقلیه دیگری در جهت مخالفهنگامی که وسیله نقلیه -125ماده 

 کند،راننده هر یک از آنها بایستی تا حد امکان در طرف راست خود حرکت نمایدحرکت می

 .بخش سواره رو در جهت حرکت خود نزدیک شودو در صورت لزوم به حاشیه

 در انجام این عمل مانع وجود داشته باشد و یا وسیله نقلیه دیگری مانع حرکت او اگر

 خود کاسته و در صورت لزوم توقف نماید تا به وسایل نقلیه جهتشود، باید از سرعت

 .مقابل اجازه عبور دهد

 سرعت -بخش دوم 

 عالیم دیگربه وسیله تابلو یا  رانندگیدر راهها و مناطقی که میزان سرعت  -126ماده 

 ، سرعت مجاز برای رانندگان وسایل نقلیه بهمعین نگردیده است رانندگیو راهنمایی

 :باشدقرار زیر می

 در شهرها و مناطق مسکونی - اول

 معابر شریانی درجه یک - الف

 کیلومتر در ساعت 125و حداکثر  70ها حداقل آزادراه - 1

 عتکیلومتر در سا 100ها حداکثر بزرگراه - 2



 معابر شریانی درجه دو - ب

 کیلومتر در ساعت 60های شریانی اصلی حداکثر خیابان - 1

 کیلومتر در ساعت 50های شریانی فرعی حداکثر خیابان - 2

 در - کیلومتر در ساعت دوم 30ها حداکثر در این معابر و میدان - معابر محلی - پ

 های بیرون شهر ومناطق غیر مسکونیراه

 .کیلومتر در ساعت 125و حداکثر  70حداقل -آزادراه ها -الف 

 .کیلومتر در ساعت 115حداکثر  -بزرگراه ها - ب

 .کیلومتر در ساعت 90ها حداکثر و شب 100روزها حداکثر  -جاده ها - پ

 ها در خط سومها به استثنای وانت، و انواع بارکش، مینی بوستردد اتوبوس -1تبصره 

 .های شهری و بین شهری ممنوع استاه(آزادرسرعت)

 های عبوریحداکثر سرعت مجاز برای وسایل نقلیه موتوری در هر یک از خط -2تبصره 

 .گرددها باتوجه به شرایط محل به وسیله عالیم تعیین میآزادراه

 های بیرون شهر و مناطقهای قید شده در راهتغییرات بعدی در میزان سرعت -3تبصره 

 .گرددنی ازسوی وزارت راه و ترابری تعیین و اعالم میغیر مسکو

 هایی که بر حسب ضرورت با نصب تابلو یا عالها در محلعالوه بر آزادراه -127ماده 

 ، مجازبا سرعت کمتر از حداقل رانندگی، سرعت نیز معین گردیده استیم دیگر حداقل

 .نخواهد بود

 ا آن قدر با سرعت کم حرکت نمایند که باعثهرانندگان حق ندارند در راه -128ماده 

 کندی عبور ومرور یا نابسامانی آن بشوند، مگر آنکه برای پرهیز از خطر و تصادف ضروری

 .باشد

 رانندگیو  راهنماییهایی که چراغ رانندگان وسایل نقلیه موظفند در تقاطع -129ماده 

 هاییا تابلوی ایست وجود ندارد، در سر پیچ ها، جاده رانندگیو  راهنمایییا مأمور

 هایی که موانعی در مسیر حرکت آنان وجود داشتهها و به طور کلی درمحلتنگ و تپه

 باشد و همچنین هنگام بارندگی یا مه یا کوالک و مانندآنها از سرعت وسیله نقلیه تا

 دارد، بکاهند وبا سرعت مطمئن حدی که بر حسب مورد برای پرهیز از خطر یا تصادف ضرورت

 .حرکت نمایند

 های تنگ یا پرجمعیترانندگان وسایل نقلیه هنگام عبور از معابر و گذرگاه -130ماده 

 شود، مکلفند آهسته و با سرعتمتر مقابل آنها دیده نمی 50بیشتر از و یا هنگامی که

 نظم و مزاحمت برایوقوع حادثه یا اخالل در مطمئن حرکت کنند و در صورت احتمال

 .، بر حسب مورد، حرکت وسیله نقلیه را کند یا آن رامتوقف سازندپیادگان

 کیلومتر 40های موتوردار در شب با سرعتی بیش از با انواع دوچرخه رانندگی- 131ماده 

 ، مگر این که نور چراغ جلوی آنها برای تشخیص اشیا و انسان ازمجاز نیستدر ساعت

 توانند از حداکثر سرعت مقرر تجاوزدر این صورت هم نمیی کافی باشد کهمتر 100فاصله 

 .نمایند

 سبقت -بخش سوم 

 ای را که در جهت آنان حرکترانندگانی که قصد سبقت گرفتن از وسایل نقلیه -132ماده 

 های مجاز و در صورت لزوم پس از روشن کردن چراغ راهنما و یانماینددارند، در محلمی

 ،عالمت الزم تنها ازسمت چپ آنها سبقت گیرند و پس از سبقت و طی مسافت کافی با دادن

 بار دیگر با روشن کردن چراغ راهنما و یا بادادن عالمت به طرف راست راه متوجه و در

 ای که از آنسبقت گرفته شدهمسیر قبلی خود قرار گیرند به نحوی که راه وسیله نقلیه

 .ودبسته نشود یا موجب تصادف نش

 باشدای که در حال گردش به چپ میبا وجود این سبقت گرفتن از طرف راست وسیله نقلیه

 .مجاز خواهدبود



 خواهد برای سبقت گرفتن وارد آن شود باید تا فاصلهمسیری که راننده می -133ماده 

 دور و مطمئنی ازطرف مقابل خالی از هرگونه وسیله نقلیه بوده و تفاوت سرعت بین وسیله

 سبقت کافی باشد تا به این ترتیب موجب به خطرقلیه او و وسیله نقلیه جلویی براین

 .انداختن خود و ترافیک سمت مقابل نشده باشد

 شود باید راه را برایای که از آنها سبقت گرفته میرانندگان وسایل نقلیه -134ماده 

 .خود نیفزایندای که درحال سبقت گرفتن است باز کنند و بر سرعت وسیله نقلیه

 :سبقت گرفتن در موارد زیر ممنوع است -135ماده 

 .های تند و سرباالیی که میدان دید راننده کم استالف ـ در سرپیچ

 ها یا در تقاطعمتر پس از آن یا در تقاطع راه 50ها تا متر مانده به پیچ 50از  -ب 

 .شده باشد، سبقت مجاز شناخته وسیله عالیم، مگر آنکه بهراه آهن

 .هنگامی که روشنایی و میدان دید به هر علت کافی نباشد -پ 

 ، مگر در راهی که بهای که خود در حال سبقت گرفتن استسبقت از وسیله نقلیه -ت 

 .عبور یا بیشتر، این عمل مجاز باشددلیل وجود سه خط

 .ها در معابر شهریها و کامیونبرای اتوبوس -ث 

 ها تا انتهای آنها، مگر آنکه به وسیلهها و پلنده به ورودی تونلمتر ما 100از  -ج 

 .، سبقت مجازشناخته شده باشدعالیم

 .در نقاطی که با نصب عالیم ویژه سبقت گرفتن ممنوع اعالم شده باشد -چ 

 ای نزدیک و غیر ایمن از روبرو در حال حرکتای در فاصلههنگامی که وسیله نقلیه -ح 

 .باشدمی

 حق تقدم عبور -چهارم بخش 

 ، مگر دررعایت مقررات مربوط به حق تقدم عبور برای همه اجباری است -136ماده 

 خالف این حکم داده رانندگیو  راهنماییموجب مقررات خاص یا عالیم ویژه مواردی که به

 .شده باشد

 عالمت وهایی که هیچگونه ها و میدانحق تقدم عبور وسایل نقلیه در تقاطع -137ماده 

 :وجود نداشته باشد، به ترتیب زیر است رانندگیو راهنماییچراغ 

 ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهنددر تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه -الف 

 ای است که به سمت راستبا هم واردخیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور با وسیله

 .کندگردش می

 چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض برسند،هرگاه دو یا  -ب 

 .ای است که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار داردحق تقدم عبور باوسیله نقلیه

 ای است که در درون میدانها حق تقدم عبور با وسایل نقلیههنگام ورود به میدان -پ 

 .هستنددر حال حرکت

 ای است که به طور مستقیم و در سمت وتقدم عبور با وسیله نقلیه ها حقدر سه راه -ت 

 کند حتی اگر عرض خیابانی که مسیر آن است از عرض راه تال قی کنندهمسیر مجازحرکت می

 .کمتر باشد

 ای است که از راه اصلیدر برخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم با وسیله -138ماده 

 .کندعبور می

 ،شوند، باید پیش از ورود به راه اصلیه از راه فرعی وارد راه اصلی میرانندگانی ک

 ای که در مسیرنموده و پس از رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیهدر صورت لزوم توقف

 .کنند، وارد این راه بشوندمجاز خود در راه اصلی و با سرعت مجازعبور می

 ای که از راه خصوصی یا شانهله نقلیه( برای وسی138رعایت مقررات ماده ) -139ماده 

 شود نیزراه یا گاراژ یاکوچه یا تعمیرگاه و مانند آنها به معابر عمومی وارد می

 .الزم است



 ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است بر وسایل نقلیه متوقفیوسیله نقلیه -140ماده 

 .هستند حق تقدم عبور دارد، گردش و یا دور زدن شروع حرکت به جلو یا عقبکه در حال

 نداشته باشد، حق تقدم عبور رانندگیو  راهنماییدر گذرگاه پیاده که چراغ  -141ماده 

 .با پیادگان است

 کنند،در خیابان یا در تقاطعی که وسایل نقلیه روبروی یکدیگر حرکت می -142ماده 

 ای است که مستقیم وبخواهد گردش به چپ کند حق تقدم با وسیله نقلیهایهرگاه وسیله

 .نمایددر مسیر مجاز عبور می

 ای است که ضمن حرکت به عقب( کنار خیابان حق تقدم با وسیلهدر محل توقف )پارک

 .مشغول توقف یاپارک کردن است

 هایی که مسیر حرکت وسایل نقلیه به علت وجود موانع ثابت اعم ازدر راه -143ماده 

 ، حفاری و خرابی راه، اشیا، عملیات عمرانیح ساختمانی، مصالشدهوسایل نقلیه پارک

 ای استنباشد، حق تقدم عبور با وسایل نقلیهبسته و یا برای عبور از مسیر مجاز کافی

 .باشدکه مسیر عبور آنها باز یا سهم عبور بیشتری را دارا می

 هایشابه راههای مهای شیب دار با ویژگیهای کوهستانی و یا راهدر راه -144ماده 

 کوهستانی که در آنهاعبور از کنار وسایل نقلیه طرف مقابل غیر ممکن و یا مشکل

 ای که در جهت سرازیری درحرکت است باید به کنار راه رفته و بهباشد، رانندهمی

 .ای که در جهت سرباالیی در حرکت است تقدم عبور بدهدراننده

 باشد حق تقدممنتهی به کوه و پرتگاه میهای مسطح که دو طرف راه در راه -تبصره 

 .ای است که در طرف پرتگاه قرار دارندنقلیهعبور با وسایل

 ( یا شانه( که در کنار آن جای توقف )پارک144های مندرج در ماده )در راه -145ماده 

 تواند با استفاده از آن به کنار برود و باکافی وجود داردبه نحوی که راننده می

 جلوگیری کند، راننده واقع در جهته از آن از عقب رفتن یکی از وسایل نقلیهاستفاد

 .عبور دهدسرباالیی باید با استفاده از آن به راننده واقع در جهت سرازیری اجازه

 خواهند از کنار یکدیگر عبور کنند به منظور امکانای که میچنانچه یکی از دو وسیله

 ای که در جهت سرازیری قراراین عمل را باید وسیله عقب رفتن بشود،عبور، مجبور به

 دارد انجام دهد، مگر آنکه به طورآشکار انجام آن از سوی راننده واقع در جهت

 .سرباالیی آسانتر باشد

 بخش پنجم ـ استفاده از چراغ ها

 ای که شب در حرکت است و همچنین در هر محل یا زمانراننده وسیله نقلیه -146ماده 

 ،، برف، بارانعلت نبودن نور کافی ناشی از ابری بودن هوا، وجود مهکه بهدیگری 

 های وسایل نقلیه را بهعبور از تونل و مانند آنها دید کافی وجودندارد، باید چراغ

 .ترتیب مقرر در مواد بعدی روشن نماید

 هایچراغهایی که نور کافی وجود دارد باید تنها از ها و جادهدر خیابان -147ماده 

 های جانبی جلو از چراغ عبور )نورو در صورت خرابی ناگهانی چراغجانبی جلو و عقب

 .( استفاده شودپایین

 ها باید روشن باشند، اگر چند وسیله نقلیه متصل به همهنگامی که چراغ -148ماده 

 رتشوند ضروهایی که با توجه به محل نصبشان پوشیده میحرکت کنند،روشن کردن چراغ

 های عقب وسیله آخری بایدهای جلوی وسیله اولی و چراغچراغندارد ولی در هر حال

 .روشن باشند

 نور) رانندگیها از چراغ رانندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند که در جاده -149ماده 

 کنند تا بتوانند کلیه اشیا و اشخاص را در فاصله دور ببینند، مگر درباال( استفاده

 :( استفاده نمایندزیر که باید از چراغ عبور )نورپایینموارد 

 .کندای که از جهت مخالف حرکت میهنگام روبرو شدن با وسیله نقلیه -الف 



 (متری از چراغ عبور )نور پایین 150در این صورت راننده باید از فاصله حداقل 

 به راه خود ادامه طرف مقابل بتواند به راحتی و بدون خطراستفاده نماید تا راننده

 .دهد

 توان بردر عین حال برای جلوگیری از تابش خیره کننده نور به چشم رانندگان دیگر، می

 .های مه شکن استفاده نمودهای کوچک یا چراغحسب مورد ازچراغ

 ب ـ هنگامی که وسیله نقلیه از فاصله نزدیک عقب وسیله نقلیه دیگری که درحال حرکت

 .ر وقتی که درحال سبقت گرفتن باشدکند، مگاست عبورمی

 هاها )به استثنای آزاد راهای که در شانه راههای جلو وسایل نقلیهچراغ -150ماده 

 ای که از مقابل در حرکتندنمایند با دیدن حرکت وسایل نقلیهمیو بزرگراه ها( توقف

 و جانبی را روشنکوچک ، چراغباید خاموش شود و برای تشخیص وجود وابعاد وسیله نقلیه

 .نمایند

 ، مگرهای چشمک زن و رنگارنگ در وسایل نقلیه ممنوع استاستفاده از چراغ -151ماده 

 .مجاز باشد نامهآیینکه به موجب این در مواردی

 بخش ششم ـ گردش

 :ها به شرح زیر استقواعد گردش در تقاطع -152ماده 

 ای کهسرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیهبرای گردش به راست باید با توجه به  -الف 

 کنند با فاصله کافی و مناسب و با استفاده از چراغ راهنما و یادر جلو و عقبحرکت می

 .راست شده و به طور کامل از کنار تقاطع بگذرند، وارد خط عبور سمتبا دادن عالمت

 ای که درل نقلیهب ـ برای گردش به چپ باید با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسای

 کنند از فاصله کافی و مناسب چراغ راهنما استفاده نموده و یا باحرکت میجلو و عقب

 ، وسیلهدادن عالمت وارد مسیر مجازسمت چپ شده به طوری که پس از ورود به تقاطع

 ای کهنقلیه درحدود مرکز تقاطع قرار گیرد و سپس بارعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه

 چپ گردش نماید به نحوی کهو در مسیر و محل مجاز در حرکتند با حداقل سرعت به مستقیم

 .پس از ورود به خیابان مورد نظر در مجاورت محور وسط آن خیابان قرار گیرد

 های بیرون شهر که منحصر به دو خط عبور رفت و برگشتپ ـ برای گردش به چپ در راه

 شته باشد، رانندگان وسایل نقلیه موظفند وسیلهفیزیکی وسط جاده وجود ندابوده و مانع

 ، در منتهی الیه سمت راست راه متوقفنبودن آننقلیه را در شانه راه و در صورت

 ای که به طور مستقیمنقلیهنموده و سپس با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل

 المت اقدامباشند و با استفاده از چراغ راهنما و یا با دادن عدرحال حرکت می

 .گردش نمایندبه

 ، رانندگان موظفند وسیله نقلیه راهای یک طرفه برای گردش به چپدر راه -153ماده 

 .طرف چپ خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنندبه منتهی الیه

 ها که میدان دیدها و تونلها و سرباالییمتری پیچ 150دور زدن در فاصله  -154ماده 

 .نین از روی خط پر یا ممتد )یک خطه ممتد یا دو خطه ممتد( ممنوع استکافی نیست وهمچ

 ها و ورودی و خروجیها و بزرگراهبه عقب راندن وسیله نقلیه در آزادراه -155ماده 

 .باشدمیآنها ممنوع

 ، با احتیاط کامل برای پرهیز از وقوع هرگونه حادثههای دیگر به هنگام ضرورتدر راه

 .عبور وسایل دیگر، مجاز استاهو بسته شدن ر

 ،هایی که با ترسیم جهت نما بر سطح آنها مسیر حرکت مشخص شدهدر تقاطع -156ماده 

 .موظفند تنها در همان جهت ترسیم شده بر سطح تقاطع به حرکت خود ادامه دهندرانندگان

 ن تا حد، رانندگادر معابری که با ترسیم جهت نما بر سطح آن مسیر حرکت مشخص شده

 کنند، مگر اینکه قصد تعییر خط یا توقفامکان مسیرمشخص شده بر سطح معبر را دنبال می

 ، از مسیر مشخص شده خارجیا گردش داشته باشند که دراین صورت با رعایت کامل مقررات



 .شوندمی

 بخش هفتم ـ توقف

 رند باید درهای خطی و بیسیم دار هنگامی که مسافر ندارانندگان تاکسی -157ماده 

 .شده توقف کنندهای تعیینایستگاه

 کلیه رانندگان وسایل نقلیه برای سوار و پیاده کردن مسافران و یا -158ماده 

 های مجاز و یا در منتهی الیه سمت راست سواره رو توقفسرنشینان خود باید تنها درمحل

 .نمایند

 ومی بین شهری در صورت وجودسوار و یا پیاده کردن مسافران وسایل نقلیه عم -تبصره 

 .مسافربری در شهر، تنها در پایانه یاد شده مجاز استپایانه

 های عبور یا مسیر وسایلهرگونه توقف کوتاه یا طوالنی وسایل نقلیه در خط -159ماده 

 ها برای عرضه و خرید وو همچنین توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهنقلیه و پیادگان

 تجمع اشخاص ویا وسایل نقلیه در محل یا انحراف دید و یا کاهش توجه فروش کاالکه موجب

 .و احتمال وقوع تصادف گرددممنوع است رانندگیرانندگان از 

 رانندگان وسایل نقلیه در صورت توقف اضطراری که امکان انتقال وسیله نقلیه به بیرون

 متری 70از فاصله  ،خط و یا مسیرعبوری وجود نداشته باشد، موظفند با نصب عالیم

 .رانندگان وسایل نقلیه دیگر و پیادگانرا آگاه نمایند

 ای را که موتور آن روشن است حتی درای مجاز نیست وسیله نقلیههیچ راننده -160ماده 

 .محل مجازمتوقف سازد و خود از آن پیاده و دور گردد

 وسیله نقلیه را به سمتهای جلو ، رانندگان بایدچرخدر معابر شیب دار پس از توقف

 ، موتور را خاموش و پیاده شوند،کناره راه بپیچانند وسپس با رعایت دیگر نکات ایمنی

 .هایی که کناره آنها منتهی بهپرتگاه باشدمگر در راه

 شودرانندگان وسایل نقلیه در موارد زیر موظفند به ترتیبی که مقرر می -161ماده 

 :توقف نمایند

 های آگاه سازی شنیداری یاخورد با وسایل نقلیه امدادی که دستگاهالف ـ هنگام بر

 دیداری خود را به کارانداخته باشند تا حد امکان وسیله نقلیه را در مسیر مجاز خود

 به سمت راست راه هدایت و راه را برای آنها بازکنند و در صورت لزوم تا گذشتن وسایل

 .نقلیه امدادی متوقف شوند

 ندارند، باید رانندگیو  راهنماییرود به تقاطعی که عالیم یا مأمور پیش از و -ب 

 .بایستند و سپس بااحتیاط کامل از تقاطع بگذرند

 پیش از رسیدن به گذرگاه پیاده و در صورت حضور یا عبور اشخاص باید وسیله نقلیه -پ 

 وقف دعوتخود رامتوقف سازند و همچنین با دادن عالمت رانندگان پشت سر را نیز به ت

 .عبور کنندنمایند تا پیادگان با آرامش

 های مدارس که برای سوار و پیاده کردن دانش آموزانهنگام برخورد با اتومبیل -ت 

 باشند، توقف نمایند تا دانش آموزان با ایمنی کامل از عرض راه عبورمیدرحال توقف

 .کنند

 ، هنگامی که عالیم الکتریکی یاهای همسطح راه آهن و یا راه آهن شهریدر تقاطع -ث 

 دارد یا دروازه عبورقرمز یا سوت قطار نزدیک شدن آن را اعالم میمکانیکی یا پرچم

 و یا مسیر عبوری از روی ریل متراکم باشد،بسته شده یا درحال باز و بسته شدن است

 اطع برایباید الاقل در پنج متری عالمت یا دروازه توقف کامل کنند تا قطاربگذرد و تق

 .عبور آزاد گردد

 .حرکت در پوشش وسایل نقلیه امدادی برای وسایل نقلیه دیگر ممنوع است -1تبصره 

 ها یا وزارت راه و، حسب مورد، شهرداریدر معابر متقاطع با راه آهن -2تبصره 

 .باشندایجاد گذرگاه غیر همسطح میترابری موظف به



 های مدارس و وسایل نقلیهوری به ویژه اتومبیلرانندگان وسایل نقلیه موت -162ماده 

 باشند، در محل تقاطع راه آهن هر چند عالمتی وجود نداشتهکه حامل موادخطرناک می

 باشد باید به طور کامل توقف کنند وپس از اطمینان از بی خطر بودن معبر، از تقاطع

 .بگذرند

 .باشندنده نمیدر هر حال هنگام عبور از روی ریل ها، مجاز به تعویض د

 :های زیر ممنوع استایستادن یا توقف وسایل نقلیه در محل -163ماده 

 .الف ـ پیاده رو و گذرگاه پیاده

 ها یا ورودی و خروجی اتومبیل رویها و کوچهها و جادهمقابل ورودی خیابان -ب 

 .ساختمان ها

 .داخل تقاطع -پ 

 .ها یا تقاطع راه آهنه راهمتری میدان یا تقاطع یا س 15در فاصله  -ت 

 .متری شیرهای آب آتش نشانی و شیرهای آب نصب شده در راه ها 15در فاصله  -ث 

 هایی که توقفو یا محل رانندگیو  راهنماییهای متری اطراف چراغ 15در فاصله  -ج 

 .بشود رانندگیو  راهنماییدید عالیم وسایل نقلیه مانع

 .هااز ابتدا تا انتهای پیچ  -چ 

 ، پلیس و بیمارستانها ومتری ورودی و یا خروجی مراکز آتش نشانی 15در فاصله  -ح 

 .پزشکیهایفوریت

 .(باشند )توقف دوبلهای که خود متوقف میکنار وسایل نقلیه -خ 

 .ها و معابر در ارتفاعها و درون تونلروی پل -د 

 ده و پیادگان مجبورند از بخشی ازهایی که پیاده رو آن قابل عبور نبودر خیابان -ذ 

 .سواره رو عبور کنند

 و راهنماییهای وسایل نقلیه همگانی و حریم آنها که با عالیم در ایستگاه -ر 

 .مشخص است رانندگی

 مانند تابلوهای توقف ممنوع و یا رانندگیو  راهنماییهایی که عالیم ز ـ در محل

 در سطح تقاطع و یا معابر نیز داللت برهای شطرنجی کشیایستادن ممنوع و یا خط

 .ممنوعیت توقف نماید

 در هر نقطه از معابر درحال تعمیر، شستشو و تعویض روغن و نیز در طول مسیرهای -ژ 

 .های عبور آزادراه هاویژه اتوبوس ودوچرخه و همچنین در طول مسیر و خط

 ا توقف با کارت پارک یادر جاهایی که دستگاه توقف سنج )پارکومتر( نصب شده و ی -س 

 باشد، به علت پرداخت، مجاز میانواع دیگرتجهیزات توقف سنج با عالیم مشخص کننده

 .نکردن هزینه توقف و یانداشتن کارت پارک مجاز و یا پایان زمان توقف

 مراجع مسؤو موظفند هنگام استفاده از پارکومتر، کارت پارک و مشابه آنها و -تبصره 

 ، توقف ممنوع و حمل با جرثقیل وهایی که تابلوهای ایستادن ممنوعهمچنین درمحل

 تابلو مستطیل شکلی در زیر تابلوهای یاد شدهنمایند، به وسیلهمانند آن نصب می

 .های ممنوعیت توقف و حمل با جرثقیل را اعالن کنندزمان

 مقررات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه -بخش هشتم 

 و سرنشینان هر نوع موتورسیکلت و دوچرخه موتوردار باید به کال ه رانندگان -164ماده 

 .ایمنی مجهزباشند و در طول حرکت از آن استفاده نمایند

 رانندگان موتورسیکلت نباید در یک خط عبور به موازات و در کنار خودروها -165ماده 

 .حرکت کنند

 روی زین موتورسیکلت تنها رانندگیرانندگان موتورسیکلت باید هنگام  -166ماده 

 ندارند شخص دیگری را بر ترک سوار کنند، مگر آنکه در ترک نیز یک زینبنشینند و حق

 موتورسیکلت نصب شده یا موتورسیکلت دارای یدک پهلوکامل برابر استاندارد ساخت



 .سایدکار( باشد)

 ،سط دستجاتعبور موتورسیکلت و موتور گازی و دوچرخه سوار از پیاده رو و و -167ماده 

 .بازار ونقاط شلوغ ممنوع است

 بار رانندگیموتورسیکلت سواران و دوچرخه سواران حق ندارند هنگام  -168ماده 

 دیگری حمل کنند یا حرکت نمایشی یا اعمالی انجام دهند که نیازمندنامتعارف و اشیای

 .باشدهای آنان از روی فرمانبرداشتن دست

 ها ممنوع، موتور گازی و دوچرخه هنگام لغزنده بودن راهلتراندن موتورسیک -169ماده 

 .است

 .با دوچرخه فاقد زین ممنوع است رانندگی- 170ماده 

 ، مگر آنکه زین اضافیدو ترکه سوار کردن اشخاص روی دوچرخه ممنوع است -171ماده 

 .استانداردبرای این کار داشته باشد

 :دوچرخه سواران مکلفند -172ماده 

 هنگام حرکت به طور کامل از طرف راست راه عبور نمایند و برای گذشتن از وسایل - الف

 .ای که درکنار راه توقف کرده اند منتهای احتیاط را به عمل آورندنقلیه

 ، باید در یک ردیف حرکت کنند، مگر آنکهدر صورت زیاد بودن تعداد دوچرخه سواران -ب 

 .ه شده باشدای برای آنها اختصاص دادمعبرویژه

 .در این صورت حق ندارند بیرون معبر ویژه عبور و مرور نمایند

 

 مقررات مختلف -فصل دهم 

 کنند،ای که در پشت سر وسیله نقلیه دیگر حرکت میرانندگان وسایل نقلیه -173ماده 

 .مناسبی را برای جلوگیری از تصادف حفظ کنندموظفند فاصله

 های آموزشی تهیه شده و با روش قاعده دووسیله متنچگونگی رعایت فاصله مناسب به 

 ، به درخواستنامهآیین( این 97های آموزشی موضوع تبصره ماده )کتابثانیه از طریق

 .شودمیآموزش داده نامهکنندگان گواهی

 های طویل هستند وهای بزرگ و وسایل نقلیه دیگری که دارای یدککامیون -174ماده 

 ها حرکتای که به صورت کاروان و دسته جمعی در یک ستون در جادهلیهنقهمچنین وسایل

 بیشتری با وسایل نقلیه جلوی خود داشته باشند بهکنند، هنگام عبور باید فاصلهمی

 گیرد،بتواند پس از سبقت بار دیگر درطوری که وسیله نقلیه دیگری که از آنها سبقت می

 .ندجلو آنها وارد مسیر مجاز عبور خود شو

 سوار کردن بیش از ظرفیت مجاز تعیین شده در وسیله نقلیه و همچنین گذاشتن -175ماده 

 بار یا اشیادیگر در قسمت جلو یا عقب آن اعم از درون یا بیرون که مانع دید راننده

 .گردد ممنوع است

 های کم عرض و باریک یارانندگان وسایل نقلیه سنگین هنگام عبور از جاده -176ماده 

 .،باید یک نفر کمک راننده برای پرهیز از هرگونه خطری همراه داشته باشندعقب راندن

 .ها ممنوع استحرکت با دنده خالص در سرازیری -177ماده 

 های آب آتش نشانی که برای خاموش کردن آتشوسایل نقلیه نباید از روی لوله -178ماده 

 .با اجازه متصدیان آتش نشانیقرار گرفته اند، عبور نمایند، مگر در خیابان

 ها و وسایل نقلیه مسافربری موظفند موارد زیر را رعایترانندگان تاکسی -179ماده 

 :نمایند

 ، بی سیم و یاهای تلفنیسوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی در تاکسی -الف 

 .، ممنوع استهای تاکسیرانی دربستمؤسسات و یاشرکت

 ،ها موظفند پس از سوار شدن مسافر و هنگام شروع به حرکتیب ـ رانندگان تاکس

 .تاکسیمتر را به کاراندازند



 در صورت نداشتن یا خرابی تاکسیمتر حق کارکردن ندارند، مگر در نقاطی که شهرداری نصب

 .تاکسیمتررا ضروری اعالم نکرده باشد

 شوند نباید بدونرانندگان وسایل نقلیه عمومی دیگر که دربست کرایه داده می -پ 

 .شخص دیگری را سوار کنندرضایت کرایه کننده

 خودداری از بردن مسافر برای وسایل نقلیه عمومی و همچنین نرساندن مسافر به مقصد -ت 

 .( باشند،مگر اینکه بر اساس ضوابط مربوط خارج از خدمت )سرویسممنوع است

 نها نباید با مسافران با خشونت ورانندگان وسایل نقلیه عمومی و کمک رانندگان آ -ث 

 .بی احترامی رفتارنمایند

 ، دخانیات استعمال نمایند یا خوراکی یارانندگیرانندگان حق ندارند ضمن  -180ماده 

 کنند و استفاده از هرگونه وسایل و تجهیزات مانند تلفن همراه که باعثآشامیدنی میل

 .انحراف ذهنی و رفتاری راننده گرددممنوع است

 .رانندگان موظفند در هر حال به طور کامل به جلو توجه داشته باشند

 آور مصرفبرای کسی که نوشابه الکلی یا مواد مخدر و داروهای خواب رانندگی- 181ماده 

 .کرده تا رفعکامل آثار آن ممنوع است

 ی وو پلیس راه به وجود حالت مست رانندگیو  راهنماییدر مواردی که مأموران  -تبصره 

 ای ظنین شوند، موظفند وسیلهیا حالت غیرعادی ناشی از مصرف مواد یاد شده به راننده

 میزان الکل خون راننده و مانند آن را از طریقنقلیه را متوقف ساخته و بالفاصله

 وی جلوگیری نموده ومتخلف را برای تعیین تکلیف رانندگیهای الزم تعیین و از آزمایش

 .فی نمایندبه مراجع مربوط معر

 سوار کردن اشخاص آلوده به کثافات در وسایل نقلیه عمومی مسافربری مجاز -182ماده 

 .نیست

 نامه، بیمه خویش رانندگی نامه، گواهیرانندگیراننده موظف است هنگام  -183ماده 

 خودرو و کارت شناسایی خودرو را همراه داشته باشد و در صورت درخواستشخص ثالث

 .، آنها را تسلیم نمایدویا پلیس راه رانندگیو  اهنماییرمأموران 

 مأمور موظف است پس از مالحظه و بررسی مدارک آنها را بازگرداند، مگر در مواردی که

 به منظور درج تخلف در آن ضرورت داشته نامه، اخذ گواهینامهآیینبه موجب قانونیا 

 .باشد

 .گردداخذ می امهندر این صورت در برابر دادن رسید، گواهی

 ، سوت بلبلی و به طور کلی هر نوع وسیله آگاههای شیپوریاستفاده از بوق -184ماده 

 سازی صوتی باصدای ناهنجار و غیر عادی در مناطق مسکونی و همچنین زدن بوق ممتد یا

 هایی که این عمل به وسیله عالیم منع شدهغیر ضروری یا مکرر و یا زدنبوق در محل

 .منوع است، ماست

 استفاده از بوق برای مقاصدی مانند صدا زدن افراد، جلب توجه مسافر، اعالم حضور و

 .، خداحافظی و مانند آنها ممنوع استمنزلباز کردن درب

 وسایل نقلیه امدادی که مجاز به داشتن چراغ گردان یا آژیر خطر ویژه -185ماده 

 های مهم و فوری در حرکتند، باید ازیتکه برای انجام مأمورباشند تنها هنگامیمی

 .آنها استفاده نمایند

 ، هنگامی که برای انجام مأموریت فوری دروسایل نقلیه انتظامی و امدادی -186ماده 

 حرکتند درصورت به کار بردن چراغ گردان ویژه اعالم خطر یا آژیر، تا حدودی که موجب

 :باشندیانجام اعمال زیر مبروز تصادف نشود، مجاز به

 توقف در محل ممنوعه -الف 

 تجاوز از سرعت مجاز و سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر -ب 

 گذشتن از چراغ قرمز -عبور از طرف چپ راه و همچنین دور زدن در نقاط ممنوعه ت  -پ 



 ، مشروط به این که از سرعت وسیله نقلیه در ایننکردن عالیم دیگر ایستیا رعایت

 .شودها تا حداقل امکان کاستهمحلگونه 

 درهای وسایل نقلیه در حال حرکت باید به طور کامل بسته باشد و باز کردن -187ماده 

 .آنها پیش ازتوقف کامل مجاز نیست

 های مدارس تنها هنگام سوار و پیاده کردن دانش آموزان حق استفادهاتومبیل -188ماده 

 .( را دارند60)دیداری یاد شده در ماده از عالیم

 های فرسوده و غیر استاندارد در وسایل نقلیه ممنوعاستفاده از الستیک -189ماده 

 .است

 هنگام برف و یخبندان و به طور کلی در صورت اعالم مقامات مرتبط و یا مأموران

 های آن بهای که چرخبا وسیله نقلیه رانندگی، ویا پلیس راه رانندگیو  راهنمایی

 .استا الستیک یخ شکن مجهز نباشد، ممنوعزنجیر و ی

 ، بار یاای که بیش از ظرفیت مندرج در کارت مشخصاتراندن وسیله نقلیه -190ماده 

 .مسافر گرفتهممنوع است

 عبور وسایل نقلیه از میان دستجات ارتش یا مأموران انتظامی یا دانش -191ماده 

 ستجات تشریفاتی و بوق زدن در این گونهها یا دیگر دکنندگان جنازهآموزان یا تشییع

 .موارد مجاز نیست

 .عبور وسایل نقلیه از پیاده روها و توقف آنها روی پیاده رو ممنوع است -192ماده 

 سوار شدن و سوار کردن اشخاص روی گلگیر یا رکاب یا سایر قسمتهای بیرونی -193ماده 

 .وسایلنقلیه ممنوع است

 رکت با اسکیت و اسکوتر و مانند آنها درمعابر عمومی ممنوعراندن و یا ح -194ماده 

 ، مجازبا نصب تابلو ویژه رانندگیو  راهنمایی، مگر درمسیرهایی که از سوی است

 .اعالم شده باشد

 کیلومتر در ساعت 15عبور وسایل نقلیه سنگین که حداکثر سرعت آنها از  -195ماده 

 های جاده کوبی و غیره باید پیش ازی و غلطککندمانند تراکتورهای زنجیرتجاوز نمی

 ، خبر داده شود تا تدارک احتیاطی الزمرسیدن آنها به اولین پست راه آهن یاایستگاه

 .برای عبور بی خطر آنها از تقاطع راه آهن فراهم گردد

 رانندگان این گونه وسایل نقلیه موظفند هنگامی که عبور آنها از تقاطع راه -196ماده 

 پیش از رسیدن به آن توقف کامل کنند و پس از دیدن دو طرف و اطمینان ازمجاز استآهن 

 .نبودن خطر احتمالی از آنجابگذرند

 شود، تا عبورهنگامی که نزدیک شدن قطار به وسیله عالیم یا صدای لکوموتیو اعالم می

 .قطار نباید ازتقاطع عبور نمایند

 تقاطع راه آهن حضور داشته باشد، عبور ازهرگاه مأمور راهنما در محل  -197ماده 

 .او انجام گیردتقاطع باید با فرمان

 ای را که متعلق به او نیست یا راننده آنهیچکس حق ندارد وسیله نقلیه -198ماده 

 اجازه کسی که آن را در اختیار دارد از محل خود حرکت دهد یا با آنباشد، بدوننمی

 ظامی بارعایت قوانین و مقررات و در چارچوب وظایفکند، مگر مأموران انت رانندگی

 .قانونی

 با رانندگیندارد اجازه  رانندگی نامههیچکس حق ندارد به شخصی که گواهی -199ماده 

 .خود را بدهدوسیله نقلیه

 .با متخلف برابر مقررات کیفری رفتار خواهد شد

 و راهنماییای را که طبق نظر کارشناس هیچکس حق ندارد وسیله نقلیه -200ماده 

 راه دارای عیب و نقص فنی بوده یا وسایل ایمنی کامل مقرر در اینو یا پلیس رانندگی

 .ها براندرا نداشته باشد، در راه نامهآیین



 پس از اعالم مراجع، حسب مورد، یا پلیس راه رانندگیو  راهنماییمأموران  -201ماده 

 صالحیت داربه منظور پیشگیری از حوادث مکلفند از عبور و مرور در راههایی که به علت

 باشند تاهای دیگر خطرناک می،ریزش کوه و بهمن و یا علت، جاری شدن سیلخرابی

 آورده و یا از حرکت وسایل نقلیه غیر مجهزهای خطر، جلوگیری به عملتعمیر و رفع علت

 .جهیزات الزم ممانعت به عمل آورندبه ت

 صدور مجوز جا به جایی مسافر در شهرها و حومه آنها با شهرداری محل -202ماده 

 .باشدمی

 .حمل مسافر با وسایل نقلیه باربری ممنوع است -203ماده 

 ای که دارای پالک شخصی بوده و پیشتر مجوز الزمهمچنین حمل مسافر با وسایل نقلیه

 مسافر از وزارت راه و ترابری و یا شهرداری دریافت ننموده باشند،جایی برای جا به

 و راهنماییو با اجازه پلیس راه و یا باشد مگر در شرایط اضطراریممنوع می

 .رانندگی

 ، کلیهدر صورت نبود امکانات الزم برای رساندن مجروحان به مراکز درمانی -204ماده 

 به اولین رانندگیرا برای رساندن مصدومان تصادفات مکلفند همکاری الزم رانندگان

 .مرکز درمانی انجام دهند

 های چرخ دار یا سههیچکس حق ندارد در حالی که سوار دوچرخه یا کفش -205ماده 

 های اسباب بازی است به وسایلبدون رکاب مانند اسکیت و اسکوتر یا اتومبیلهایچرخه

 ای که بر آننها را وسیله حرکت خود یا حرکت وسیلهنماید و آنقلیه در حال حرکت تکیه

 .سوار است قرار دهد

 .تکیه نمودن و آویزان شدن اشخاص نیز به وسایل نقلیه ممنوع است

 های، نخاله، مایعات لزج و چرب، حلبی، سیم، میخ، بطریریختن شیشه -206ماده 

 ، ایجاد موانع و به طورلیه، شستشوی وسایل نق، مصالح ساختمانیساختمانی وزباله

 کلی هر عملی که باعث سد راه و ایجادخطر و انحراف وسایل نقلیه از مسیر حرکت باشد بر

 .استها و حریم قانونی آنها ممنوعروی راه ها، شانه جاده

 ، ضایعات و اشیا، آب دهان و مانند آن از درون خودرو بههمچنین ریختن هرگونه زباله

 .یاسرنشینان ممنوع است وسیله راننده و

 های متفرقه و همچنین الصاق یا نصب یا نقش هرنصب هر نوع عالیم و پالک -207ماده 

 ها یا بدنه درونی یا، عکس و نوشتن عبارات و ترسیم نقوش روی شیشه،نوشتهنوع آگهی

 ، نمایش و مانند آن ممنوع است مگر بر، تبلیغبیرونی وسایل نقلیه به منظورتجارت

 ترافیک شهرهای کشور به تصویب وزیرعالی هماهنگیاساس ضوابطی که به پیشنهاد شورای

 .کشور خواهد رسید

 .شودها با تصویب وزارت راه و ترابری اقدام میدر مورد جاده

 .حرکت وسایل نقلیه دارای چرخ فلزی در معابر شهری مجاز نیست -208ماده 

 :معابر شهری ممنوع است ها واعمال زیر در خیابان -209ماده 

 ،، مسابقه با اسب یا حیوانات دیگر و وسایل نقلیههای ورزشیالف ـ ورزش و مسابقه

 .بدون کسب مجوزاز مقامات صالحیت دار

 .ها و پرندگان، خوراک دادن و رها کردن دامب ـ بستن

 همراه با گیرانند، دور زدن درجا، ، تک چرخ، نمایشیپ ـ انجام هرگونه حرکات پرشی

 .ها و مانند آنهاصدای ناهنجار وممتد بوق یا صدای اگزوز و اصطکاک چرخ

 ، هنگام عبور از عرض یا طولهرکس که مسؤو حرکت و هدایت حیوانات است -210ماده 

 ، دستانه یا راکتهای الکتریکی، چراغمعابر درشب باید از عالیم سیار مانند )فانوس

 .یدشبرنگ دار( استفاده نما

 رانندگان موظفند با دیدن حرکت گله و رمه از سرعت خود کاسته و در صورت لزوم تا عبور



 .نماینداحشام توقف

 به هرحال عبور دادن حیوانات از نقاط مشخص شده و تا حد امکان دارای روشنایی ضرورت

 .دارد

 برای انجامهای مسؤو موظفند پیش از بسته شدن تمام یا بخشی از راه دستگاه -211ماده 

 ، حفاری و مانند آنها،، تعمیر، نگهداریعملیات اجرایی اعم از تعریضهر نوع

 و یا پلیس رانندگیو  راهنماییهای الزم را انجام داده و بااطالع ادارات هماهنگی

 .راه اقدام و مراتب را به آگاهی مردم برسانند

 کنند، موظفند پیش ازار میهای عمومی کاشخاصی که به هر عنوان روی راه -212ماده 

 شروع به کار،عالیم ایمنی عبور و مرور را بر اساس ضوابط و استانداردهای ایمنی در

 رسد در محل نصب و همچنین لوازمها که به تأییدمسؤولین مرتبط میعملیات اجرایی راه

 .دعالیم هشدار دهنده مجهز نماینهای کارگران و وسایل نقلیه خود را بهکار، لباس

 و پلیس راه موظفند از کار آنان رانندگیو  راهنماییدر غیر این صورت مأموران 

 .جلوگیری به عمل آورند

 (ها و مأموران متصدی ایجاد فضای سبز، نصب کننده اتاقک )کیوسکشهرداری -213ماده 

 .ها باز نگهدارندتلفن ومانند آنها موظفند مثلث دید رانندگان را در تقاطع

 ، حفاظت و کنترل وسایلجز مأموران صالحیت دار هیچکس حق ندارد برای هدایت -214ماده 

 .در سواره رو خیابان بایستد یا قدم بزندنقلیه

 :پیادگان موظفند که -215ماده 

 .هایی که پیاده رو وجود دارد از سطح سواره رو استفاده نکنندالف ـ در محل

 یا در صورت وجود به دالیلی غیر قابل ترددهایی که پیاده رو وجود ندارد ب ـ در محل

 .الیه سمت چپ سواره رو و عکس جهت حرکت وسایل نقلیه عبور نمایندباشد باید از منتهی

 های هوایی و، پلهای پیاده، تنها از گذرگاهپ ـ برای گذشتن از عرض راه

 .های زیرزمینی مجازعبور نمایندگذرگاه

 اگهانی به سطح سواره رو خودداری کرده و مراقب حرکت، پریدن و ورود نت ـ از دویدن

 .باشندوسایل نقلیه

 ها از البالی درختان و گلها و خیابانها نگذرند و در بزرگراهث ـ از حصار آزادراه

 .های حاشیه ومیانه راه عبور نکنندبوته

 و هنگامی ها با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود )چراغ عابر( حرکت نمایندج ـ در تقاطع

 .که چراغ عابرقرمز بود عبور نکنند

 .ها عبور نکنندها و میدان، سواره رو خیاباناز موانع و خط کشی خطوط ویژه -چ 

 های تعیین شده عبور، از خارج از گذرگاههای اصلیها و خیاباندر بزرگراه -ح 

 .نکنند

 همچنین صحبت کردن یا خریددر سواره رو خیابان برای سوار شدن به وسیله نقلیه و  -خ 

 .، توقف نکنندو فروش باراننده یا سرنشینان وسایل نقلیه

 با وسایل نقلیه دارای پالک دولتی که عالمت مشخص کننده روی شیشه رانندگی- 216ماده 

 .یا دیگرقسمتهای تعیین شده آن الصاق یا نصب نشده باشد، ممنوع است

 ایت و یا ناشنوایی هستند باید با عالمت ویژهرانندگانی که دچار معلولی -217ماده 

 شود، دیگر رانندگان را از وضعیت خود آگاهعقب وسیله نقلیه الصاق میکه روی شیشه

 ،نامهآیین،عالوه بر رعایت مقررات این سازند تا رانندگان با دیدن آن عالمت

 .احتیاط الزم را بنمایند

 ای استاندارد، هموار و ایمن با در نظر گرفتنها موظفند پیاده روهشهرداری -218ماده 

 ، در حاشیه معابر شهریعبورسالخوردگان و معلوالن با صندلی چرخ دار و یا بدون آن

 های مناسب نیز مسیر عبورموقعیت جغرافیایی شهر، در محلایجاد کنند و با توجه به



 .جداگانه ایجاد نماینددوچرخه سواران را تا حد امکان و به صورت

 ها موظفند به منظور افزایش ایمنی عبور و مرور، با همکاری زیرشهرداری -219ماده 

 .وزارت نیرو، برای تأمین روشنایی معابر شهرها اقدام نمایندهایمجموعه

 رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه موظفند هنگام حرکت وسیله نقلیه -220ماده 

 .دخود را بسته نگاه دارنکمربندهای ایمنی

 سال در صندلی جلو وسیله نقلیه و همچنین در 12سوارکردن کودکان کمتر از  -تبصره 

 .ممنوع است رانندگیکودک هنگام آغوش داشتن

 ، یا نصب پرده یاباز گذاشتن در صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت -221ماده 

 .ستکرکره یا هر چیزدیگری که مانع دید عقب وسیله نقلیه شود ممنوع ا

 ، نفت گاز، بنزین و مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر درریزش روغن -222ماده 

 .ها ممنوع استراه

 که اجرای آنها نامهآییناالجرا شدن آن دسته از احکام این زمان الزم -223ماده 

 1384 رسانی عمومی یا کسب مهارتهای خاص باشد، اول مهرماه سال،اطالعمستلزم آموزش

 .شودین میتعی

 جمهورمعاون اول رییس -محمدرضاعارف 

 

 نیازنوع وسیله نقلیه پیش پایه گروه

 (موتور گازی )دوچرخه موتوردار 1

 سیسی 200موتورسیکلت تا  2الف 

 2 -کیلوگرم الف  400سی به باال و سه چرخ با وزن تا سی 200موتورسیکلت از  3

 تن 3.5نفر ظرفیت و وانت تا  9خودروهای تا  1ب 

 نفر ظرفیت و خودروهای خدمات عمومی 15تا  10خودروهای  2

 1 -تن ب  10تا  3.5وسایل نقلیه باربری با ظرفیت بیش از  1 پ

 2 -نفر ب  26تا  16وسایل نقلیه مسافربری با ظرفیت  2

 1 -پ  تن 40تا  10وسایل نقلیه باربری با ظرفیت بیش از  1ت 

 2 -نفر و بیشتر پ  27یت وسایل نقلیه مسافربری با ظرف 2

 1 -سنگین پ آالت سبک و سنگین عمرانی و کشاورزی و وسایل نقلیه فوقویژه ماشین

 

 2پیوست شماره 

 ( درخواست کنندگان انواعضوابط احراز سالمت جسمانی و روانی )صالحیت پزشکی

 رانندگینامهگواهی

 ( و پایه ب2و  1های پایه الف )گروه رانندگیهای نامهـ بینایی برای گواهی 1ماده 

 :( و ویژه1 گروه)

 12.10حداقل قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصالح یا بدون اصالح  - 1

 درجه 70ـ حداقل میدان بینایی برای هر چشم  2

 ، ضمندرجه 100و میدان بینایی  9.10برای افراد تک چشمی حداقل قدرت بینایی  - 3

 .یژه در وسیله نقلیهورعایت شرایط

 ( و2(، پایه ب )گروه 3پایه الف )گروه  رانندگیهای نامهبینایی برای گواهی -2ماده 

 :نامهآیین (33( ومجوزهای صادره درماده )1")گروه پایه "پ

 14.10حداقل قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصالح یا بدون اصالح  - 1

 درجه 70ر چشم حداقل میدان بینایی برای ه - 2

 و 1( و پایه ت )گروه 2پایه پ )گروه  رانندگیهای نامهبینایی برای گواهی -3ماده 

2): 



 15.10حداقل قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصالح یا بدون اصالح حداقل  - 1

 درجه 70ـ حداقل میدان بینایی برای هر چشم  2

 افت نظریه وتأیید پزشک متخصص معتمد چشمآن دسته ازبیماریهایی که نیازبه دری -4ماده 

 :را دارد

 درجه 140تا  120ـ افراد دارای میدان بینایی دو چشمی بین  1

 ـ افراد مبتالبه کوررنگی چشم 2

 (افراد مبتالبه کاتاراکت )آب مروارید - 3

 (افراد مبتالبه گلوکوم )آب سیاه - 4

 .مبتالیان به بیماری شبکیه چشم - 5

 .باشدمی Confrontaion الک ارزیابی میدان بینایی تستـ م 1تبصره 

 ، رعایت موارد زیر به وسیله پزشک الزامیـ در معاینه چشم و سنجش بینایی 2تبصره 

 :است

 المللی و با نمودارهای( باید طبق استانداردهای بینالف ـ سنجش دید )قدرت بینایی

 .استاندارد انجام پذیردسنجش بینایی

 10.10ر میزان دید برای هر چشم ب ـ حداکث

 حرف را خطا نماید، آن خط در محدوده 2پ ـ در صورتی که متقاضی در هر خط دید بیش از 

 .گیردنگردیده و خط درشت تر مالک ارزیابی قرار میدید محاسبه

 :شنوایی -5ماده 

 ی، برادسی بل 40ـ حداکثر افت شنوایی قابل قبول بدون اصالح در هر گوش تا  1

 (، پایه ت2و1(، پایه پ )گروه 2(، پایه ب )گروه 3پایهالف )گروه  رانندگی نامهگواهی

 .نامهآیین(33( و مجوزهای صادره در ماده )2و1گروه )

 ، حداکثر افت شنوایی قابل قبول با یا بدون اصالحـ درصورت کر بودن کامل یک گوش 2

 ( و2و1پایه الف )گروه  رانندگیهای نامه، برای گواهیدسی بل 40در گوش بهترتا

 .( و ویژه1")گروه "بپایه

 :رانندگی نامهموارد ممنوعیت مطلق صدور و تمدید گواهی -6ماده 

 :اول

 .رانندگی نامهدرجه برای انواع گواهی 120میدان بینایی دو چشمی کمتر از  -1بینایی 

 برای Homonymous hemianopia،Hmianopia bitemporal افراد مبتالبه بیماریهای - 2

 .رانندگی نامهگواهیانواع

 رانندگی نامهبرای انواع گواهی 9.10ـ افراد تک چشمی دارای قدرت بینایی کمتر از 3 

 نامهدرجه برای انواع گواهی 100ـ افراد تک چشمی دارای میدان بینایی کمتر از 4 

 .رانندگی

 اند تا طی زمان الزم برایرا از دست دادهـ افرادی که به تازگی یک چشم خود  1تبصره 

 .دارند رانندگی، حداقل به مدت یک سال ممنوعیت مطلق چشمیعادت به دید تک

 پایه الف رانندگی نامهـ افراد تک چشمی با هر قدرت بینایی برای دریافت گواهی5 

 مجوزهای( و 2و  1(، پایه ت )گروههای 2و1(، پایه پ )گروه 2(، پایه ب)گروه 3گروه )

 .نامهآیین (33صادره درماده )

 ( و فوریای عمودی برایافراد مبتالبه کوررنگی شدید، دیپلوپیا )دو بینی - 6

 ،(2و  1( پایه پ )گروه 2(، پایه ب )گروه 3الف ) گروه پایه رانندگیهای نامهگواهی

 آیین(33( و مجوزهای صادره در ماده )2و  1پایه ت )گروه 

 دسی بل در گوش دیگر، 75بودن کامل یک گوش و افت شنوایی بیش از  درصورت کر - 7

 (و ویژه1(، پایه ب )گروه 2و1های پایه الف )گروه رانندگیهای نامهگواهیبرای



 پایه رانندگیهای نامه، برای گواهیدسی بل در هر دو گوش 75ـ افت شنوایی بیش از 8 

 ( و2و1(، پایه ت )گروههای 2و1)گروه (، پایه پ 2ب ) گروه (، پایه3الف )گروه 

 .نامهآیین (33مجوزهای صادره درماده )

 : اندامهای حرکتی فوقانی و تحتانیسوم

 :رانندگیهای نامهـ برای انواع گواهی 1نوع 

 فقدان مادرزادی یا قطع عضو یا قلج )درصورتی که هیچگونه اصالح در فرد و وسیله - 9

 :شد( شامل موارد زیرپذیر نبانقلیه عمالامکان

 (الف ـ هر دو ا ندام فوقانی )از ناحیه مچ

 ب ـ انگشت شصت در هر دو دست

 (یک اندام فوقانی و یک اندام تحتانی )از ناحیه مچ -ج 

 .اندامی که برای عمل کردن یک کنترل دستی یا پایی وجود آن الزامی است -د 

 Quardriplegia ابتالبه -10

 تی شدیدابتالبه دفرمی - 11

 درجه 45های سرویکال به طرف راست و چپ کمتر از چرخش مهره - 12

 .( باید در این موارد مدنظر قرار گیرد8ـ بدیهی است مفاد ماده ) 2تبصره 

 (، پایه پ2(، پایه ب )گروه 3پایه الف )گروه  رانندگیهای نامه: برای گواهی2نوع 

 :نامهآیین (33های صادره در ماده )( و مجوز2و  1)گروه ( و پایه ت2و  1گروه )

 الف ـ قطع عضو زیر زانو منجر به پروتز اندام تحتانی

 و پنجه بزرگ پا Metatarsophalangeal ب ـ قطع در قسمت قدامی پا، مفصل

 ، فلج یا ناتوانی کامل از یک شصت و دو انگشت در هر دستپ ـ قطع

 ت ـ دارا بودن تنها یک بازو

 لژیث ـ ابتالبه پاراپ

 .( باید در موارد یادشده مدنظر قرار گیرد8ـ بدیهی است مفاد ماده ) 3تبصره 

 :رانندگیهای نامه: سایر موارد به شرح زیر برای انواع گواهیچهارم

 ( و کلیه افرادی که برای رفع4ـ افراد مبتالبه اختالالت تنفسی شدید )سطح  14

 رانندگیزات تأمین اکسیژن در زمان اختالالت تنفسی خودنیازمند استفاده از تجهی

 .هستند

 .(از طبقه بندی عملکرد قلب 4افراد مبتالبه اختالل شدید عملکرد قلب )طبقه  - 15

 ، استفاده از داروهایهای الکلیـ اعتیاد به انواع مواد مخدر، مواد و نوشابه 16

 (CNS) سیستم اعصاب و روانتخدیر کننده و یا محرک

 .در فاز حاد Bipolar (، بیماران )خلفیبه سایکوز حاد از هر نوعافراد مبتال - 17

 .افراد مبتالبه صرع مسلم - 18

 باید به تأیید سه نفر رانندگی نامهموارد ممنوعیت مطلق برای صدور گواهی -7ماده 

 .پزشک متخصصمربوط رسیده باشد

 رانندگیو  راهنماییهرگاه پزشک و افسر کارشناس عالی تصادفات و امور فنی  -8ماده 

 جمهوری اسالمی ایران تشخیص دهند که اشخاص مبتالبه ضعف بینایی یانیروی انتظامی

 شنوایی به کمک عینک یا لنز و یاسمعک و همچنین اشخاص دارای نقص عضو به کمک وسایل

 رانندگی، به طور طبیعی قادر به مصنوعی و یا با نصب تجهیزات مخصوص دروسیله نقلیه

 .الزم دیگر، مانعی نداردبه نام آنان در صورت جمع شرایط نامهند، صدور گواهیباشمی

 ، لنز یا سمعک و یا چه نوعباید تصریح شود که فقط با عینک نامهاما در متن گواهی

 .نمایند رانندگیتوانند ایمیوسیله نقلیه

 له سه نفر افسراز درخواست کنندگان دارای نقص عضو باید به وسی رانندگیآزمایش عملی 

 .مذکور انجام پذیردکارشناس



 :ارزیابی انواع -9ماده 

 ـ اختالالت بینایی 1

 ـ اختالالت شنوایی 2

 ـ اختالالت غدد آندوکرین )اعم از انواع دیابت نیازمند به درمان انسولینی و غیر 3

 ،الی، تیروئید، پاراتیروئید، هیپوفیز، اکرومگغیر دیابتی، هیپوگلیسمیانسولینی

 (، آنسفالوپاتی هپاتیکی، چاقیآدرنال

 ـ اختالالت کلیوی 4

 ـ اختالالت تنفسی 5

 (ـ اختالالت نورولوژیکی )مغز و اعصاب 6

 ـ اختالالت حرکتی اندامهای فوقانی و تحتانی 7

 ـ اختالالت عصبی ـ عضالنی 8

 ـ اختالالت قلبی و عروقی 9

 ـ اختالالت فشار خون 10

 اشی از مصرف داروـ اختالالت ن 11

 (ـ اختالالت روحی و روانی )اعصاب و روان 12

 (و نارکولپسی Sleep apnea ـ اختالالت خواب )اعم از 13

 هاـ عفونت 14

 احراز سالمت جسمانی و روانی رانندگان براساس دستورالعمل اجرایی است که پس از تأیید

 یروی انتظامی جمهوری اسالمی، درمان و آموزش پزشکی و با هماهنگی نبهداشتوزارت

 پزشکان انجام دهنده معاینات پزشکی درخواست کنندگان انواعایران برای اجرا به تمامی

 .شود، ابالغ مینامهگواهی

 ، ملزمرانندگی نامهپزشکان انجام دهنده معاینات درخواست کنندگان گواهی -10ماده 

 " که به وسیله وزارتانندگان"معاینات ربه شرکت وکسب موفقیت دردوره آموزشی

 .گردد، هستند، درمان و آموزش پزشکیبرگزار میبهداشت

 3پیوست 

 ضوابط حمل بار

 های کشور وسایل الزمه برای توزین وتواند در آزاد راهـ وزارت راه و ترابری می 1

 .دهدمحور وسایط نقلیه سنگین را تهیه و مورد استفاده قرار اندازه گیری ابعاد و وزن

 تواند با جلب مساعدت نیروی انتظامی از عبور و مرورـ وزارت راه و ترابری می 2

 ای که وزنو طرز بارگیری و ظرفیت محموله آن اضافه بر میزان مجاز باشدوسایط نقلیه

 .جلوگیری نماید

 ـ مالکین وسایط نقلیه سنگین مکلف به رعایت مقررات یادشده و سایر مقررات 3

 مصوب ازطرف وزارت راه و تر ابری بوده و وزارت راه و ترابری برای المللی وبین

 با استفاده از نظرسندیکای مالکین کامیونها حدود و نظامات نامهاجرای این تصویب

 .مربوط را تعیین و آگهی خواهد نمود

 عده الزم از مهندسین آن نامهـ وزارت راه و ترابری در اجرای مقررات این تصویب4 

 خواهد نمود که با تشریک مساعی نیروی انتظامی اقدام الزم را معمولانتخاب وزارت را

 .دارند

 مقررات حمل و نقل بار در راهها

 الف ـ بار محوری

 تعریف ـ فشار یا نیروی وزن وارده از سوی هر یک از محورهای وسایل نقلیه بر سطح راه

 .نامندمیرا بار محوری

 هنما، منفرد و زوج بر سطح راه نباید از حدود ذیلحداکثر فشار وارد از محورهای را



 .تجاوز نماید

 ( شش تنـ محور راهنما )دو چرخ 1

 ( سیزده تنـ محور منفرد )چهار چرخ 2

 ( بیست تنـ محور زوج )هشت چرخ 3

 ـ برای استفاده از حداکثر فشار تعیین شده در فوق اندازه الستیک چرخها 1تبصره 

 .شدکمتربا 75020نباید از 

 ـ چنانچه فاصله دو محور مجاور از یکدیگر کمتر از دو متر باشد، آن دو محور 2تبصره 

 را روی هممحور زوج نامند و اگر فاصله از دو متر بیشتر باشد هر کدام محور منفرد

 .شودمحسوب می

 ب ـ وزن مجاز کامیونها

 :حداکثر وزن کامیون با بار آن نباید از حدود ذیل تجاوز نماید

 تن 19کامیون دو محور ـ 

 تن 26ـ کامیون سه محور 

 ج ـ وزن مجاز وسایل نقلیه مفصل دار

 (کامیون نیمه یدک )بارگیر مستقیما به وسیله چرخ پنجم به کامیون اتصال دارد -اول 

 شامل

 بیست و شش تن ـ تریلی سه محور ده چرخ 1

 محور عقب تریلی از دو ـ چهار محور چهارده چرخ سی و دو تن )چنانچه فاصله بین دو 2

 .متر تجاوزنماید

 .باشدتن می 36(، حداکثر وزن مجاز )تریلی با محموله

 ـ تریلی پنج محور دوازده چرخ سی و چهار تن 3

 در صورتی که مشخصات چرخهای تریلی بیش از اندازه معمول باشد، میزان ظرفیت -تبصره

 ایراهداری و حمل و نقل جاده ربط سازماناضافی مشخص و با مجوز واحدهای ذیحمل

 .شودتن اجازه عبور داده 38( تا حداکثر وزن )تریلی بامحموله

 تریلی پنج محور هیجده چرخ چهل تن - 4

 کامیون با یدک )بارگیر به طور غیر مستقیم به وسیله صفحه گردان و مالبند و -دوم 

 :شود.( شاملمتصل میقفل و پین به کامیون

 محور شش چرخ با یدک دو محور شش چرخ سی تن )کامیون شانزده تن ـ یدکـ کامیون دو  1

 .(تنچهارده

 ـ کامیون دو محور شش چرخ با یدک سه محور ده چرخ سی و دو تن )کامیون شانزده تن ـ 2

 .(یدک پانزدهتن

 ـ کامیون سه محور ده چرخ با یدک دو محور شش چرخ سی و هشت تن )کامیون بیست و دو 3

 (شانزده تندکتن ـ ی

 ـ کامیون سه محور ده چرخ با یدک سه محور ده چرخ چهل تن )کامیون بیست و دو تن ـ 4

 (تنیدک هیجده

 ـ حداکثر وزن کامیون و یا وسایط نقلیه مفصلدار با بار نباید از میزان معین 1تبصره 

 .مشخصات آن تجاوز نمایدشده در کارت

 باشد، سازمانای میکه دارای شرایط فنی ویژهـ در بعضی از راههای کشور  2تبصره 

 محدودیت به وجود آمده در خصوص ابعاد و وزن وسایل نقلیه راراهداری و حمل ونقل جاده

 .نمایداعالم می

 .د ـ ابعاد ابعاد وسایط نقلیه با بار آن نباید از حدود زیر تجاوز نماید

 :دو متر و شصت سانتی مترـ حداکثر عرض 1



 (متر 3.8:چهار متر و نیم )در راههای چالوس و هراز ر ارتفاعـ حداکث 2

 :ـ حداکثر طول 3

 ـ کامیون دو محور با بار آن ده متر

 ـ کامیون سه محور با بارآن دوازده متر

 ـ تریلی با بار آن شانزده متر

 ـ کامیون با یدک هیجده متر و سی و پنج سانتیمتر

 ط نقلیه باربری نباید از جلو کامیون بیش ازـ محموله پس از بارگیری وسای 1تبصره 

 .پنجاه سانتیمتر و ازعقب آن بیش از سه متر بیرون باشد

 شود، باید به طور خیلیقسمتی از بار که از کامیون و یا یدک و یا تریلی خارج می

 .چراغ قرمز و در روز به وسیله پرچم قرمز مشخص گرددواضح در شب به وسیله

 الذکر تجاوز نماید، بهای که ابعاد و وزن آنها از حدود فوققلیهـ وسایط ن 2تبصره 

 .درراهها را ندارندهیچ وجه اجازه حرکت

 .مگر آنکه بار اضافی را تخلیه نمایند

 ملزم به پراخت حداکثر 2ـ متخلفین از این مقررات ضمن الزام به اجرای تبصره  3تبصره 

 باشند که توسطت خسارت وارده به راه میتخلف عدول از مقررات و پرداخجریمه قانونی

 .ای برآورد خواهد شدجادهسازمان راهداری و حمل و نقل

 .لذا الزم است متخلفین به واحدهای سازمان مزبور هدایت شوند

 ، و وزن و ابعادشان نیزهایی که غیر قابل تقسیم بودهـ چنانچه حمل محموله 4تبصره 

 ز محلی به محل دیگر از طریق جاده ضرورت یابد، الزمتجاوز نماید و ااز حدود یادشده

 ای و واحدهای تابعه آنراهداری و حمل و نقل جاده( سازماناست با مجوز )کامپیوتری

 .در استانها ترتیب حمل و نقل این قبیل اشیاء داده شود

 در این قبیل موارد پس از بررسی بر اساس ضوابط تعیین شده شرایط حمل و نقل اعالم

 .خواهد شد

 های الزم به منظور جلوگیری از، مسیر، پیش بینی، ساعت حرکتاین شرایط شامل سرعت

 تصادم وایجاد خسارت به راه و ابنیه فنی و غیره بوده و واحدهای انتظامی و سازمانهای

 .مسؤو مراقبت و نظارتخواهند نمود تا شرایط و ضوابط تعیین شده دقیقا اجراگردد

 های نوع( تن با الستیک)چهل 40چرخ با وزن کل حداکثر  12محور  5 هایتردد تریلی

 های بارگیر در( سانتی متر برای چرخ)سی و شش و نیم 36.5رادیال با عرضحداکثر 

 .باشدمیمسیرهای ترانزیتی کشور بالمانع

 در خصوص الحاقیه مقررات حمل و نقل بار در راههای کشور موضوع کنترل ظرفیت کل وسایل

 با عنایت به 608و  808و خاور  911تن نظیر کامیون بنز  19نقلیه باظرفیت کمتر از 

 نقلیه مغایرتهایی بین ظرفیت مندرج در کارت مشخصات وسایلاینکه در تعدادی از وسایل

 .گرددنقلیه با ظرفیت ناخالص مشاهده می

 کل وسایل نقلیهبه منظور رفع مشکل و تطبیق وسایل نقلیه فوق با استاندارد، ظرفیت 

 .گرددشرح زیر اعالم( بهوزن ناخالص)

 تن 11 911ـ کامیون بنز 

 تن 8.5 808ـ خاور 

 تن B 6 7 14ـ بادسان 

 تن B 8 8.5 14ـ بادسان 

 .گرددتن متعاقبا اعالم می 19ـ دیگر انواع کامیون و کامیونت با ظرفیت کمتر از 


