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 ١

                                                                              
 ـه٢٩١٦٩ت /٢٠٧٣ : شماره                                                                                                                                               

                  ٨/٤/٨٤ :        تاریخ                                 جمهورئيسر                                                       
 تصویب نامه هيات وزیران                                                          
 

 بسمه تعالي
 

 وزارت کشور
 

ترابـری و     مشترک وزارتخانـه هـای راه و       بنا به پیشنهاد   18/3/1384هیات وزیران در جلسه مورخ      
  ،-1380 مصـوب    - قـانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت             )18( مـاده    )4(و به استناد بند     کشور  
 :نامه راهنمایی و رانندگی را به شرح زیر تصویب نمود آیین

 
 ین نامه راهنمایی و رانندگییآ

  هاتعریف -فصل اول
 

 ،رفته اند کار  ه  ب های مربوط    پیوستها و    ، دستورالعمل یــن نامه ی که در این آ    تیصطالحاا -1ماده  
  :دنمی باش زیر  مشروحدارای معــانی

اتومبیل رو و یک شانه حداقل       خط   دو که حداقل دارای      می شود  گفتهراهی  آزادراه به    :آزادراه -1
 و در تمـام طـول        بوده ف آن به نحوی محصور     متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طر           3به عرض   

های فرعی که از زیر یـا بـاالی آزادراه            به وسیله راه   تنها مجزا باشد و ارتباط آنها با هم         الًکامآزادراه از هم    
 .کند تامین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند عبور

 .گواهی نامه رانندگی سلب اعتبار قانونی :گواهی نامه ابطال -2
بـرای   هرنوع خودرو که الاقل دارای دو چرخ در جلو و دو چرخ دیگر در عقب بوده و                   :اتومبیل -3

 .کار روده حمل بار یا انسان ب
 رانندگی اختصاص داده شده و بایـد دارای         آموزش خودرویی است که برای      :اتومبیل آموزشی  -4

 متعلق و یـا     وعالیم مشخص روی بدنه     تابلوی ویژه روی سقف و      ینه،  ی دو آ  ،دو پدال کالچ و دو پدال ترمز        
 . رانندگی باشدآموزشهای مجاز  تحت پوشش یکی از آموزشگاه

 خودرویی جمعی است که برای رفت و آمد دانش آموزان مدارس اختصـاص              :اتومبیل مدارس  -5
 .می باشد مشخص کننده عالیمدارای رنگ و و داده شده است 

 . بدون بار یا مسافر تا کف راه فاصله مرکز چراغ خودرو :ارتفاع چراغ -6
 . زمان درج شده در متن برگ معاینه فنی وسیله نقلیه است: اعتبار برگ معاینه فنی-7
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 ٢

  ی عبارت است از جدا کـردن قطعـات اصـلی وسـیله نقلیـه، امحـا                :وراق کردن وسیله نقلیه    ا -8
آن اتاق   و یا پرس     اتاقهای    بریدن سقف یا ستون    و) صورت برش ه  درمورد شاسی ب  (ی  یاماره های شناس  ش
 .    ابطال اسناد مربوطو ها کپالفک و اخذ  و

 .هزمان کوتا  ایست وسیله نقلیه در:نایستاد -9
 .له نقلیه برای هر مدت ممنوع استایست وسی :)ممنوع مطلقاًتوقف ( یستادن ممنوع ا-10
 :وع خودرویی که برای حمل بار ساخته شده است، و دارای انواع زیر است هرن:بارکش -11
 کشنده متصـل    هصورت پیوسته ب  ه   بارگیر آن ب   قسمت وسیله نقلیه موتوری باری که       :  کامیون  -الف

 و بیشـتر     بـار   تـن  6 و ظرفیت حمل     شتهطورکلی با وضعیت حداقل دو محور وجود دا       ه  کامیون ها ب   .است
 . دارند

 متـر   5/1 اتـاق  بار آن از کف      اتاقکامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم        :دار اتاقیون  کام -1-الف
 .باشد

 80اتـاق   بـار آن از کـف   اتـاق  کامیونی که حـداکثر ارتفـاع دیـواره مقـاوم       : کامیون لبه دار   -2-الف
 .سانتیمتر باشد

ولی بـه دو نیمـه مسـاوی        وسیله تیغه ای ط   ه   کامیونی که قسمت بار آن ب      :ن تیغه دار   کامیو -3-الف
 . شده باشدتقسیم

 .باشدنداشته  کامیونی که قسمت بار آن دیواره : کامیون کفی-4-الف
ـ          :)مسقف(دار    سقف  کامیون -5-الف   صـورت محفظـه سرپوشـیده     ه   کامیونی کـه قسـمت بـار آن ب

 .ساخته شده است
کننـده   سـرد یـزات    که قسـمت بـار آن دارای تجه        یدار سقف کامیون   :دار  کامیون یخچال  -6-الف

 .باشد
ـ       :)باری مخزنی ( کامیون تانکر    -7-الف صـورت مخـزن بسـته و بـرای         ه   کامیونی که قسمت بار آن ب

 .حمل انواع مایعات ساخته شده است
ـ        : کامیون بونکر  -8-الف  صـورت مخـزن بسـته و بـرای حمـل انـواع             ه   کامیونی که قسمت بـار آن ب

 .ساخته شده است) فله(جامدات شکل پذیر 
صـورت مخـزن بسـته و دارای        ه   کامیونی که قسمت بار آن ب      :)میکسر(مخلوط کن    کامیون   -9-الف

 .دستگاه مخلوط کن باشد
  وسیله دسـتگاه کمپـرس انجـام      ه  داری که تخلیه بار آن ب      اتاق کامیون   : کامیون کمپرسی  -10-الف
 .می شود

   :وجود دارد به دو صورت زیر :ت کامیون-11-الف
 بار به صورت دو     اتاق راننده و    اتاقوسیله نقلیه موتوری باری است که       : بریودروی ون بار   خ -11-1

 تن تا 5/3محفظه جداگانه و بر روی یک شاسی باشد و مجموع وزن وسیله نقلیه و ظرفیت حمل بار آن از            
 .  تن است5کمتر از 
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 ٣

و محفظـه    بـار بـه صـورت د       اتـاق  راننـده و     اتـاق وسیله نقلیه موتوری باری است که        : لوری -11-2
کمتـر از   تن تـا  5جداگانه و بر روی یک شاسی باشد و مجموع وزن وسیله نقلیه و ظرفیت حمل بار آن از              

 .تن است 6
ـ     هنیمـ یـا    ست که یدک و   ای وسیله نقلیه    : کشنده -12-الف ـ        ه   یـدک را ب   ه دنبـال خـود کشـیده و ب

 .حرکت در می آورد
  که اتاق راننـده و سرنشـینان و اتـاق بـار            ظوره  دو من  وسیله نقلیه موتوری     : وانت دو کابین   -13-الف

 .به صورت دو محفظه جداگانه باشد و برای حمل بار و اشخاص به کار می رود
ـ    اتـاق  راننده و    اتاق موتوری که  وسیله نقلیه    : یک کابین   وانت -14-الف صـورت دو محفظـه     ه   بـار ب

 و ظرفیت حمل بار     خودروموع وزن   مجبرای حمل بار ساخته شده و       جداگانه و بر روی یک شاسی باشد و         
 . تن است5/3آن کمتر از 

 .شود  یک وسیله نقلیه موتوری کشیده میبا عبارت از وسیله نقلیه است که :)یدک(تریلر  -ب
ـ            :)یدک هنیم(تریلر   هنیم -پ      طـوری متصـل   ه   عبارت از یدکی است که به یک وسیله نقلیه دیگر ب

 .های کشنده حمل می شود کامیون ون یا کامیوسیلهبه ی از وزن بار آن بخشمی گردد که 
 سـتادهای معاینـه فنـی       از سوی  گواهی انجام معاینه فنی که       : برگ یا برچسب معاینه فنی     -12

 تحویل و برچسب به سمت راست شیشه جلـو          درخواست کننده خودرو یا مراکز فنی مجاز صادر و برگه به          
 .می گردد الصاق

اقل دارای دو خط عبور در هر طرف بوده و ترافیـک دو طـرف آن                 راهی است که حد    :بزرگراه -13
 .همسـطح اسـت    دارای تقـاطع هـای غیـر      به طور معمـول   زیکی از هم جدا شده باشد و        وسیله موانع فی  ه  ب

 .ه باشدمعدودی تقاطع همسطح کنترل شده داشتتعداد می تواند  بزرگراه
   ینه مختلـف کـه شـماره روی آن حـک          های زم   قطعه فلزی است با ابعاد، طرح و رنگ        : پالک -14

  انتظامی، - شخصی، دولتی، عمومی، سیاسی، سرویس، کنسولی، نظامی:می شود و انواع آن عبارتند از
 . عمرانی و ویژه-ترانزیت، کشاورزی بین المللی، تعمیری، گذر موقت، 

 :های غیر مجاز عبارتند از پالک :مجاز غیرپالک  -15
مهوری اسالمی ایـران،     نیروی انتظامی ج   گهی قبلی راهنمایی و رانندگی    موجب آ ه   که ب  پالکی -الف

 .باید تجدید گردددر این آیین نامه به اختصار راهنمایی و رانندگی گفته می شود، پس  از این که
سپری  که در کشور خارجی روی وسیله نقلیه نصب شده و پس از ورود به ایران با وجود                   پالکی -ب

 .عویض نشده باشد مدت اعتبار آن تشدن
 و راننـدگی    راهنمـایی  از سوی بین المللی که برای مسافرت با اتومبیل به خارج از کشور              پالک -پ

 .  و استفاده از آن در کشور ممنوع است داخلی داده می شودپالکهای  صادر و به اتومبیل
وسـیله نقلیـه     پـالک یـا    وکننـد   ایجاد  تغییر  آن  مشخصات اولیه     که اشخاص در ارقام و     پالکی -ت

 .کار برده شوده رای آن پالک تقلبی بیا ب  الصاق گردد ویک وسیله نقلیهدیگری به 
 .به کار برده می شود پالک دست ساز و دست نوشته ای که بدون مجوز راهنمایی و رانندگی -ث
 . فرسوده اعالم می شوددار صالحیتی که با اعالم مراجع ی خودروپالک  -ج

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

kh
ela

fi.i
r

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 ۴

کـه  نیـروی انتظـامی جمهـوری اسـالمی ایـران           هایی از راهنمایی و رانندگی       واحد : پلیس راه  -16
 .دننظارت و کنترل بر اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در جاده های کشور دار

  تجهیـزات تعیـین شـده از       لبـاس ویـژه و     ای که بـا     دانش آموز آموزش دیده    :پلیس مدرسه  -17
   .گردد ها مامور می من دانش آموزان از عرض سواره رو راهطرف مسئولین مدرسه برای عبور ای

غیـر    شخصــی غیر ســوار که بــدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری یا             :پیـــاده -18
دار  سبدهای چـرخ   جامه دان،    ،چرخ دستی ،  ی کالسکه یاجه  ب موتوری حرکت می نماید و یا مبادرت به جا        

 .  آن می نمایدمانندو 
از خیابان که در امتداد آن واقع شده و برای عبور و مرور پیادگان              جدا شده   ی  بخش  :پیاده رو  -19

 .اختصاص یافته است
  . انحراف مستقیم راه در سطح افق:)قوس افقی(پیـــچ  -20
  .ها و شد وسایل نقلیه و اشخاص و حیوانات در راه آمد :)شدآمد ( ترافیک-21
 در اقـع  در خطـوط ریلـی و    به طـور معمـول    است که   شهری   قطاری   :)قطار خیابانی (  تراموا -22

 .ایدنم یمکت رحدیگر  سطح سواره رو وسایل نقلیه
همسـطح بـا     صورت همسطح یا غیـر    ه   محدوده ای است که در آن دو یا چند مسیر ب           :قاطع ت -23

 . یکدیگر تالقی می کنند
 . نده ایست وسیله نقلیه در زمان طوالنی بدون حضور ران: توقف-24
پرداخت حق توقف، استفاده     دستگاهی است که با انداختن سکه یا         :)پارکومتر (توقف سنج  -25

 .در زمان معین به خودرو می دهدهای اعتباری یا روش های دیگر،  اجازه توقف را  کارت   از
وار و پیـاده    جز بـرای سـ     ،ممنوع است  توقف وسیله نقلیه     :)پارکینگ ممنوع ( توقف ممنوع    -26

 .راننده در پشت فرمانبه استقرار ط وشرم ،نکرد
و محـروم نمـودن موقـت       گواهی نامـه راننـدگی      ضبط  و    اخذ : رانندگی گواهی نامه  توقیف   -27

 . از مزایای قانونی آندارنده
  .عبور و مرور از شهر برای خارج راه :اده ج-28
یض تر است و بـا نصـب         عر به طور معمول  که در برخورد با راه دیگر        راهی است    :جاده اصلی  -29

  . گردد میاصلی تلقیو رانندگی،   راهنمایی عالیم
 شخصی سـاخته انـد و اسـتفاده         کاربرد راهی که اشخاص یا موسسات برای        :جاده خصوصی  -30

 . دیگران از آن منوط به اجازه مالک است
  کـم  معمـول به طور   به آن می پیوندد و       راهی که از راه اصلی منشعب شده و یا           :جاده فرعی  -31

 .شود فرعی تلقی میو رانندگی، ایی م راهنعالیمو با  نصب  تعرض تر اس
 ترمـز پـایی   بـه کـار بـردن    عبارت از چراغ هایی است که هنگام     :)چراغ ترمز ( چراغ توقف    -32

کار می رود تا توجه الزم را به استفاده کنندگان از راه در پشت سر وسـیله            ه  برای کاهش سرعت یا توقف ب     
 .  بدهدنقلیه 
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 ۵

چراغ هایی است که حضور وسـیله        عبارت از    :)چراغ های کوچک جلو   (چراغ جانبی جلو     -33
 . نقلیه و عرض آن را از سمت جلو نشان می دهد

 عبـارت از چـراغ هـایی اسـت کـه حضـور              :)چراغ های کوچک عقب   ( چراغ جانبی عقب     -34
 . وسیله نقلیه و عرض آن را از سمت عقب نشان می دهد

در امتـداد طـول وسـایل       عبارت از چراغ هایی است کـه         : جانبی وسایل نقلیه طویل     چراغ -35
هـا    ایـن چـراغ    . شوند طول آن دیگر قادر به تشخیص      نقلیه   لمی رود تا رانندگان وسای    کار  ه  بطویل  نقلیه  

د و نباشـ  می رنگ قسمت جلو زرددر قسمت عقب قرمز رنگ و      در   برای هر دو طرف در نظر گرفته شده و        
 .دنشو طول وسیله نقلیه نصب میاز  متر 3 هر دوددر ح

 تـا راه را بـه       به کار می بـرد     عبارت از چراغی است که راننده وسیله نقلیه          :چراغ دنده عقب   -36
 اسـتفاده کننـدگان از راه اخطـار نمایـد کـه             دیگرطرف عقب وسیله نقلیه روشن کرده و به این ترتیب به            

 .وده و یا می خواهد به عقب براندوسیله نقلیه در حال راندن به عقب ب
دور  فاصـله    را تـا  وسیله نقلیـه    که جلوی   ی  ی عبارتست از چراغ ها    :)باال نور( چراغ رانندگی    -37

 .روشن می کند
 دیگـر  تـا بـه      بـه کـار مـی بـرد       عبارت از چراغی است که راننده وسیله نقلیه          : چراغ راهنما  -38

 را  ، گردش و یـا توقـف      چپه قصد تغییر جهت به راست و یا         داستفاده کنندگان از راه اخطار نماید که رانن       
 . دارد

 نقلیه را در فاصـله نزدیـک         عبارتست از چراغ هایی که جلو وسیله       :)ینینور پا (چراغ عبور    -39
 دیگـر می کند و موجب خیره شدن چشم یا ناراحتی رانندگانی کـه از طـرف مقابـل مـی آینـد و                     روشن  

 . اهد شداستفاده کنندگان از راه نخو
 برای بهتر دیدن راه در هنگـام         نصب شده و   در اتومبیل که   عبارت از چراغی است      :چراغ مـه  -40

 . به کار می رود آن مانندغبار و  مه و برف و باران سیل آسا و گرد و
 . چرخی است که محل تماس آن با سطح زمین فلزی باشد:چرخ فلزی -41
هولت حرکت و ایمنی تـردد      منظور س ه  ها که ب   طع راه  محدوده ای است در تقا     :حریم تقاطع  -42
 . یابد میاختصاص 
 نسـبت بـه   اولویت حق عبور وسیله نقلیه ای نسبت به وسایل نقلیه دیگر یا  :حق تقدم عبور   -43

 . و بالعکسگانپیاد
 تقـاطع و بـه منظـور تعیـین مـرز توقـف       ورودی خط کشی عرضی است کـه در         : خط ایست  -44

 . گذرگاه پیاده بر سطح راه ترسیم می شود ازپیشوسایل نقلیه 
          نوعی خط عبور که خودروهای ورودی به مسیر اصلی یـا خروجـی از آن               : خط تغییر سرعت   -45

توانند در طول آن، سرعت خود را برای همگرایی و یا واگرایی با جریـان ترافیـک افـزایش یـا کـاهش                        می
 . دهند
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 وسـیله نقلیـه     که در طول مسیر، بـه عبـور یـک سـتون            بخشی از سواره رو است       : خط عبور  -46
 یک راه می تواند در هر جهـت یـک یـا چنـد               .ط کشی حدود آن مشخص می گردد       با خ  ویافته  اختصاص  

      از سمت راست بـه چـپ از شـماره یـک بـه بـاال شـماره گـذاری                    این خط های عبور      کهخط عبور داشته    
 .دنمی شو

 خـط  بـا تـابلو،  طح  معـابر کـه   مسیر ویژه دو چرخه در سـ عبارتست از  : خط عبور دوچرخه  -47
 .  و یا رنگ حدود آن مشخص می گرددکشی

ـ      : خط کمکی  -48   یـا و  منظـور تغییـر سـرعت، انجـام حرکـات گردشـی             ه   خط عبوری است که ب
 .بور ایجاد می شودع در کنار خط افزایش ظرفیت راه،

 و  عالیمو یا   دیگر  تفاوت از خطوط    وسیله خط کشی با رنگ م     ه   مسیری است که ب    : خط ویژه  -49
 .یا موانعی از بقیه مسیرها مشخص گردیده و برای عبور و مرور یک یا چند نوع وسیله نقلیه اختصاص دارد

 . انحراف مسیر مستقیم راه در سطح قائم:)قوس عمودی( خم  -50
ـ وتـور باشـد  که نیروی محرکـه آن از م     ها نوع وسیله نقلیه قابل حرکت در راه        هر : خودرو -51 ه ، ب

 : و عبارتند ازوسایل نقلیه ریل رواستثناء 
  6حمل انسان ساخته شده و ظرفیت آن بـا راننـده حـداکثر               خودرویی است که برای      :سواری -الف
 .نفر است
ی بار بـا فضـای سرنشـین یکسـره          خودرو سواری است که فضا    نوعی   :)سفری (سواری استیشن  -ب

 . نفر است9 و حداکثر 7  و ظرفیت آن با راننده حداقلباشد
 از شاسـی یـا اتـومبیلی کـه          جـدا اتـاق   دار بـا      اتومبیلی است دو دیفرانسیل کمک     :سواری کار  -پ
 . نفر باشد15 تا 10با راننده بین آن  ظرفیت

   27 راننـده    هر نوع وسیله نقلیه موتوری مسافربری که ظرفیت آن بـا راننـده و کمـک                :اتوبوس -ت
 .نفر یا  بیشتر باشد

 .تامین می شودری یا نیروی برق توسیله باه بنیروی محرکه آن  اتوبوسی که :اتوبوس برقی -ث
 حمـل مسـافر آن در دو طبقـه          قسـمت  وسیله نقلیه موتوری مسـافربری کـه         :طبقه اتوبوس دو  -ج
 . نفر است27ت آن با راننده حداقل ظرفی با یک سازه مشترک بوده و  روی هم  وجداگانه
 .می باشد  نفر26 ا ت16 مسافربری است که ظرفیت آن با راننده بین یرو خود: مینی بوس-چ
 شـخم زدن،  و عمرانـی ماننـد   صـنعتی  ، نوعی خودرو است که برای کارهای کشـاورزی : تراکتور -ح

 . کار می روده حفاری، بارگیری و کشیدن دنباله بند و غیره ب
 .  متر باشد6م  که عرض آن بیش از  راه عبور و مرور در محل سکونت و فعالیت مرد:خیابان -52
 آن بیشتر اسـت     یسواره رو  عرض   ،های دیگر   راهی است که در برخورد با راه       :خیابان اصلی  -53

صورت در سمت راسـت راه دیگـر    این غیر  اصلی تلقی شده و در و رانندگی،راهنمایی  عالیم با نصب و یا   
 . قرار دارد
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 عرض سواره روی آن کمتر اسـت        ،های دیگر  ورد با راه   راهی است که در برخ     : خیابان فرعی  -54
صورت در سمت چپ راه دیگر قـرار          فرعی تلقی شده و در غیر این       ، و رانندگی  راهنمایی عالیمنصب   بایا  و

 . گرفته باشد
   مـی شـود کـه هـوای    گفتـه هایی اعم از پنکه، کولر و یا بخـاری         به دستگاه  : دستگاه تهویه  -55

 . جا و یا دمای آن را کاهش یا افزایش دهده ب جا وسیله نقلیه را درون
 کسی که هـدایت وسـیله نقلیـه موتـوری و غیـر موتـوری و همچنـین حرکـت دادن                  : راننده -56

 .عهده داشته باشد صورت واحد یا گله و رمه بره حیوانات را ب
و مـرور   کلیه معـابری کـه بـرای عبـور            جاده، کوچه و     عبارتست از تمامی سطح خیابان،     : راه -57

 .اختصاص داده می شود عموم
بـر روی آن    دیگـر   لیـه ریلـی     وسـایل نق  قطار و    ریــل های آهنی موازی ثـابتی که        : راه آهن  -58

 . می کنند   حرکت 
      قـرار اسـتفاده    عمـوم مـورد      مـرور  شود که بـرای عبـور و       ی گفته می  یها  به راه  :راه عمومی  -59
 .می گیرد

 .تاب از طلوع تا غروب آف: روز-60
 شخص یا موسسه یا کارخانه ای کـه وسـایل نقلیـه ای را کـه مطـابق                   : سازنده وسایل نقلیه   -61

 .می نماید) مونتاژ(آنها را سوار شده ین نامه باید شماره گذاری شود می سازد، یا قطعات ساخته یآ
یـت   تشکیالت متمرکز برای برنامه ریزی، هـدایت، نظـارت و کنتـرل فعال             : ستاد معاینه فنی   -62

ها و سازمان راهداری و حمـل و         شهرداریاز سوی   مراکز فنی معاینه خودرو و مراکز معاینه فنی مجاز که           
 .نقل جاده ای ایجاد می گردد

       در مورد چراغ ها عبـارت از سـطح قابـل دیـدی اسـت کـه نـور از آن منتشـر         :سطح روشن  -63
 .یدی است که نور را منعکس می کندمی شود و در مورد منعکس کننده نور عبارت از سطح قابل د

عبور رفت و برگشت قرار داشته و    های    خط دو طرف ی از بدنه راه است که در        بخش : شانه راه  -64
 .به کار می رودوسایل نقلیه اضطراری برای توقف 
 . از غروب تا طلوع آفتاب: شب-65
  نمـایی و راننـدگی    راه عدد یک یا چند رقمی و حروفـی کـه از طـرف               :شماره وسیله نقلیه   -66
 . منقوش و در عقب و جلوی وسیله نقلیه نصب می شودویژههای  روی پالک
 سندی است که مشخصات خودرو، مالک و نشانی کامـل محـل سـکونت               :شناسنامه خودرو  -67

 راهنمـایی و راننـدگی در آن درج و بـه آخـرین مالـک         از سوی وی و تاریخ انتقاالت و تغییرات انجام شده         
 . گرددمی  سلیمت

 تغییر تدریجی ارتفاع سطح تمام شده راه در امتـداد طـولی             :) سرازیری -سرباالیی  ( شیب   -68
 . مسیر
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یـد وزارت  یکه از طرف کارخانه سازنده بـا تا      ی   وزن بار یا تعداد مسافر     :ظرفیت وسیله نقلیه   -69
 .ن گردیده استیتعیبرای وسیله نقلیه معادن  وصنایع 

چـراغ راهنمـایی و راننـدگی، خـط کشـی،           مانند تابلو،   عمودی و افقی    نوع عالمت     هر :عالیم -70
ـ    حرکت دست و   سوت و تجهیزات هدایت کننده،    و همچنین   ،   و ترسیم  نوشته وسـیله مقامـات    ه  غیره که ب

 .دشو یم کار بردهه ب مرور تعیین و و ورتنظیم عب  برای کنترل ودار صالحیت
ـ   است که در شهرها و حومه به جـا         حمل و نقل عمومی    وسیله   نوعی :قطار شهری  -71 جـایی  ه  ب

 .ای فلزی بر روی ریل حرکت می کنده  با چرخبه طور معمولمسافر پرداخته و 
     محـور،   شـامل  کلیـه قسـمت هـای اساسـی وسـیله نقلیـه              :طعات و قسمت های اصـلی     ق -72

 .گردد میساسی وسیله نقلیه  و رنگ که تعویض آنها باعث تغییر مشخصات ااتاقموتـور، شاسی، 
اجـازه  به وسیله آن      تهیه می گردد و    پول که با پرداخت     کارت یا برگه ای است     : کارت پارک  -73

 . توقف در مکان و زمان معین به خودرو داده می شود
 کارتی که مشخصات مالک و وسیله نقلیه شماره گـذاری شـده در              :ارت شناسایی خودرو   ک -74
 .به مالک وسیله نقلیه تسلیم می گرددادر و  راهنمایی و رانندگی صاز سویآن ثبت و 
 کـار   ار موتـوری اسـت کـه بـرای سـکونت و یـ              کاروان یا خانه سیار وسیله نقلیه غیـ        :وان کار -75

 . متر بیشتر نباشد12 متر و طول آن از 6/2و عرض آن از  استفاده شده 
ی محافظـت سـر     بـرا را  هـا آن      کالهی است که راننده و سرنشین موتورسیکلت       : کاله ایمنی  -76

 .به کار می برندخود در برابر ضربات احتمالی ناشی از بروز سوانح 
 تسمه ای که نیم تنه باالی راننده و هریک از سرنشـینان را تحـت کنتـرل و                   : کمربند ایمنی  -77

هنگام ضرورت، همچون کاهش ناگهانی سرعت یا توقف آنی خودرو که            درتا   مهار ایمن خود قرار می دهد     
 ناشی از ترمز یا برخورد با جسم دیگر یا حوادث دیگر باشد، مانع از جـدا شـدن سرنشـینان و                      ممکن است 

 خودرو  بیرونبه  پرتاب شدن    و یا    درونیهای    قسمت دیگرراننده از صندلی خود و اصابت به شیشه جلو یا           
 . و حداقل دارای دو نقطه اتکا باشدشود

 .د متر باش6اکثر  راهی در مناطق مسکونی که عرض آن حد: کوچه-78
      یـا  ها  ، روگـذر  هـا سـواره رو   ، امتـداد پیـاده روهـا      ،هـا  در تقاطع راه  گذرگاهی   : گذرگاه پیاده  -79

 عبـور   بـرای  ، دیگر عالیم وسیله خط کشی یا میخکوبی یا     ه   یا هر محل دیگری از سواره رو که ب         هازیر گذر 
 . پیادگان اختصاص داده شده است

 گواهی نامه ای است که بـه اعتبـار گـواهی نامـه داخلـی                : رانندگی  گواهی نامه بین المللی    -80
   -و کنوانسیون مربوط به عالئم راههـا        کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها        قانون الحاق ایران به     طبق مفاد   

 .صادر می گردد و مدت اعتبار آن یک سال می باشدتوسط راهنمایی و رانندگی  -1354مصوب 
اجازه نامه برای رانندگی وسایل نقلیه که از طـرف           :)پروانه رانندگی (ندگی   ران گواهی نامه  -81
 .شودمی  صادر  افرادنامه ب و رانندگی راهنمایی
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، رانـی، بهـره بـرداری      تاکسـی  اعم است از پروانـه     :مجوز رانندگی با وسایل نقلیه عمومی       -82
 بـه نـام اشـخاص صـادر و اجـازه            دار صالحیتکه از طرف مراجع      )برگ  فعالیت  ( کارت و یا دفتر چه کار     

 .رانندگی با وسایل نقلیه عمومی را به آنان می دهد
کـه بـه موجـب       دستگاه های مسـئول      دیگر و   نهادسازمان،   ، وزارتخانه :دار صالحیت مرجع   -83

شـده   آنهـا گذاشـته   عهـده   بـه   وظایف و مسئولیت هایی     قانون و یا تصویب هیات وزیران در موردی خاص          
 .است

 اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی بـا رعایـت ضـوابط و                به وسیله  مراکزی که    :اکز فنی مجاز   مر -84
ه ای، حسـب مـورد      مقررات ستاد معاینه فنی وابسته به شهرداری و یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاد               

  .وسایل نقلیه درون شهری و برون شهری ایجاد می گرددبرای انجام معاینه فنی 
معابری هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها به جـا بـه                : یک  شریانی درجه  راههای -85

       هـای بـرون شـهری را تـامین         ایـن معـابر ارتبـاط بـا راه        . جایی وسایل نقلیه موتوری برتری داده می شود       
هـا بـه دو گـروه آزادراه و          های شریانی درجه یک بر اساس نحوه کنترل دسترسی تقـاطع            راه  .می نمایند 

تقسیم می گردند که ضوابط اجرایی آنها را شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تعیـین                بزرگراه  
 .می نماید

معابری هستند که در طراحی و بهره برداری از آنهـا بـه جـا بـه                  : شریانی درجه دو    راههای -86
       ازگـان ادبرای رعایت ایـن برتـری حرکـت پی   . جایی و دسترسی وسایل نقلیه موتوری برتری داده می شود      

های شهری را تشکیل می دهنـد   های شریانی درجه دو شبکه اصلی راه    راه. عرض خیابان کنترل می شود    
 :و عبارتند ازکه ضوابط اجرایی آنها را شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تعیین می نماید 

هـا را    کننـده و بزرگـراه    های جمع و پخش       راهی است که ارتباط بین خیابان      :  شریانی اصلی   -الف
 . ها کمتر است ها نسبت به بزرگراه  بین تقاطعفاصله هایدر این معابر . برقرار می کند

هـای محلـی و       که ارتباط بین خیابان     راهی است  :)خیابان جمع و پخش کننده    ( شریانی فرعی    -ب
ران پیـاده از عـرض خیابـان    ها محل عبور عاب در این خیابان. های شریانی اصلی را برقرار می کنند  خیابان

 . باید مشخص باشد
هایی هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها نیازهـای وسـایل نقلیـه و      راه: معابر محلی -87

های شریانی فرعی    عابران پیاده، با اهمیت یکسان در نظر گرفته می شود و ارتباط بین کوچه ها و خیابان                
 .را برقرار می کنند

های فنی برای تشـخیص اصـالت خـودرو و سـنجش             بازدید ظاهری و آزمایش    : معاینه فنی  -88
 .میزان سالمت فنی، ایمنی و زیست محیطی وسیله نقلیه

 خـاص و    عالیم منطقه و محلی که آمد و شد وسایل نقلیه در آنها به وسیله               : منطقه ممنوعه  -89
 .  ممنوع شده باشددار صالحیتیا اعالم قبلی مراجع 

 عبارت از بازتاب کننده ای اسـت کـه حضـور وسـیله نقلیـه را از طریـق       :ده نورمنعکس کنن  -90
  اعـالم  نور محـیط، انعکاس یا از طریق و می شود     که از چراغ وسیله نقلیه دیگر به آن تابیده         یانعکاس نور 

 .دارد می
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 ١٠

 یـا   مایعـات و جامـدات آتـش زا         هر نوع مواد رادیو اکتیو، منفجـره، محترقه،       :مواد خطرناک   -91
 . آنمانندو فاضالب و ویژه سمی و یا اسیدی، گاز های فشرده، زباله 

ک پهلـو   اتاقـ   انسان که دارای دو یا سه چـرخ بـا          ی برای حمل   ا  وسیله نقلیه  :موتورسیکلت  -92
   .و مجهز به یک موتور محرکه باشدیا بدون آن ) ساید کار(

ه هـم دارای موتـور و هـم دارای          موتورسیکلتی است ک   :)موتور گازی ( موتورسیکلت گازی    -93
 .ادوات پایی برای راندن باشد

 هر نوع نقصان یا تغییر در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه که موجب کـاهش                 : نقص فنی  -94
ضریب ایمنی در رانندگی و یا افزایش بیش از حد مجاز گازهای آالینده هوا و یا آلودگی بیش از حد مجاز                     

 .صدا گردد
   منظور واحدهای نیروی انتظـامی جمهـوری اسـالمی ایـران کـه بـه صـورت                 :می واحد انتظا  -95

 .در نقاط مختلف کشور مستقر هستندها ها و کالنتری  پاسگاه
 . اضافه وزن بار آنه  وزن وسیله نقلیه ب: وزن با بار-96
 .محموالت کارکنان و  ومسافرانمجموع وزن   عبارت است از:وزن بارگیری شده -97
  بار ولی با مخـزن پـر       مسافر و   عبارت است از وزن وسیله نقلیه بدون راننده و         :ون بار وزن بد  -98
 . وسیله نقلیه همراه داردبه طور معموله آالتی ک ابزار و با از سوخت و
ه برای جـا بـه جـایی انسـان و     ک وسایل موتوری و غیر موتوری و موتورسیکلت : وسیله نقلیه -99

 .کاال در راه به کار می رود
 ترافیکی، پزشکی، آتش نشـانی و امـداد         ، خدمات انتظامی  ویژهوسیله   :وسیله نقلیه امدادی   -100

   .شود  مشخص میویژه عالیمین و با وسیله راهنمایی و رانندگی تعیه اضطراری آب، برق و گاز که ب
  5/12 وسیله نقلیه ای اسـت کـه طـول آن بـیش از     :(Long Vehicle)  نقلیه طویلهلیوس -101

 .تر باشدم
و   عمرانـی  ، انجـام کارهـای فنـی      ویـژه وسیله نقلیه موتوری است که       :عمرانی وسیله نقلیه    -102

 . و غیره است)زمین تراش (پریریدر، غلطک، اسکر آن می باشد و شامل بلدوزر، گمانند
 . هر نوع وسیله نقلیه ای که نیروی محرکه آن از موتور نباشد: وسیله نقلیه غیر موتوری-103
 انواع خودرو و ادوات مربوط است که توانـایی حمـل محمـوالت       : وسیله نقلیه فوق سنگین    -104

  : را داشـته باشـد     زیـر اندازه هـای    بر   ابعاد مازاد    ی با حجمحجیم با    تن و    40وزین با وزن ناخالص باالتر از       
 . متر5/4 متر و ارتفاع 6/2 متر، عرض 5/16طول 

گفته می شود که عالوه بـر حمـل و نقـل            موتوری   نقلیه    به وسایل  : وسیله نقلیه کشاورزی   -105
و دنباله بندهای کشاورزی را نیز جا به جا نموده و یا از نیروی محرکه تولیدی آنها برای                  دیگر  خود، ادوات   

انجام عملیات مختلف کشاورزی استفاده می شود و شامل انواع تراکتور، کمباین، تیلر و ماشین های خـود                  
 . کشاورزی استدر بخشدیگر کششی 
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  در عنـوان واحـد   ه  عبارت است از چند وسیله نقلیه متصل به هم که ب           :وسیله نقلیه مرکب   -106
 .دنکنراه حرکت 
وسـیله نقلیـه    کشـنده و یـا      ی است که شامل یـک       ا وسیله نقلیه    :دار لوسیله نقلیه مفص    -107
 6/2فر دارای عـرض حـداکثر        که با بار یا محفظه حمـل مسـا         آن باشد به   یدک متصل    هیک نیم  موتوری و 

 . تن است40 متر و وزن حداکثر5/4 ارتفاع حداکثر ، متر35/18  طول حداکثر ،متر
 چـرخ در جلـو و دو   یـک هر نوع وسیله نقلیه ای کـه دارای حـداقل    :وسیله نقلیه موتوری  -108

 به کار می رود کـه     چرخ در عقب بوده و دارای موتور و سامانه انتقال قدرت است و برای حمل بار یا انسان                 
 .به آن خودرو نیز گفته می شود

 
 

  شماره گذاری-فصل دوم 
 

 و نـد  ک هـا حرکـت مـی      یدک متصل که در راه     موتوری و    هر وسیله نقلیه موتوری و غیر       -2ماده  
راننـدگی بـا     .دنعمرانی بایـد دارای شـماره باشـ         و ، صنعتی همچنین وسایل نقلیه موتوری ویژه کشاورزی     

گـر   م ،اسـت ، ممنوع    باشند مجاز غیرو یا پالک    یا دارای شماره    نداشته  یا پالک   شماره  ای که   وسایل نقلیه   
راهنمـایی  ن ا مامور.دندریافت کرده و همراه داشته باش     و رانندگی    راهنمایی مجوز حرکت از     پیشترکه   این

جلـوگیری بـه عمـل    ، تا انجام شماره گذاری     تخلف از این ماده   م یهاخودرواز تردد   و رانندگی و پلیس راه      
 .خواهند آورد

 وسایل نقلیه کشاورزی، صـنعتی و عمرانـی بـه        تا زمانی که انجام عملیات شماره گذاری       -1تبصره  
، تـردد ایـن وسـایل بـر اسـاس            و پس از آن     راهنمایی و رانندگی صورت نپذیرفته است      از سوی طور کامل   

  .ری می رسد، انجام خواهد شدترابدستورالعملی که به تایید وزارتخانه های کشور و راه و 
ساخت داخـل و وارداتـی از نظـر ایمنـی و             و دوچرخه های     ها  و موتورسیکلت  خودروها -2تبصره  

کیفیت باید استانداردهای مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را دارا باشـند و بـه عـالوه از             
الی حفاظـت محـیط زیسـت را رعایـت          استانداردهای مصوب شورای عـ     ،محیطییست  های ز نظر آلودگی   
 .نموده باشند

 و راهنمـایی موتوری که باید شـماره گـذاری شـوند بـا      غیرنقلیه  تشخیص انواع وسایل   -3 تبصره
 .، مگر در مواردی که قانون خاصی وجود داشته باشداست رانندگی

ه قانونی خـود،    وسیله نمایند ه  یا ب  وخود   مالک وسیله نقلیه موضوع ماده قبل مکلف است          -3ماده  
گـردد،   اعـالم مـی    با مراجعه به نزدیکترین واحد شماره گذاری یا مرکزی که به همـین منظـور تعیـین و                 

  تخصـیص پـالک بـه شـخص و    اقدام به ، واحد شماره گذاری پس از بررسی آنها    .مدارک الزم را ارائه نماید    
انجـام  چگونگی  . صورت می پذیرد  ی  رانندگ  و راهنماییبا نظارت نماینده    پالک   نصب   .تحویل آن می نماید   

 ماننـد  از شماره گذاری و عوارض و مالیات مصـوب و            پسشامل مدارک مورد نیاز و خدمات       شماره گذاری   
 .اعالم خواهد شد مشخص ورانندگی   وراهنمایی از سویدستورالعمل مربوط  در هاآن
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مختلـف در دسـتورالعمل یـاد       های آنها برای وسایل نقلیـه        ها و ابعاد و رنگ     انواع پالک  -1تبصره  
 .شده مشخص می گردد

یا نسبت به آن حق عینی        هرگاه اشخاص دیگری در مالکیت وسیله نقلیه شریک بوده و          -2 تبصره
 .نشانی دقیق آنان نیز باید در درخواست قید شود  نام و،داشته باشند
 :نماید دداری میرانندگی از انجام عمل شماره گذاری خو  وراهنمایی در موارد زیر -4ماده 
   اصـالت وسـیله نقلیـه هنگـام        رعایت نشده باشد و یا      ) 2 (ماده) 2( در صورتی که مفاد تبصره       -الف

 .ایید نگرددتوسیله ماموران مربوط ه بازدید ب
 .بوط ذکر شده مطابقت نداشته باشد چنانچه مشخصات وسیله نقلیه با آنچه در اسناد مر-ب
 .ممنوع باشدقانونی  دالیللک به نام ماه ه ب اگر تخصیص شمار-پ
 .باشدرا نداشته ین نامه ی و تجهیزات پیش بینی شده در این آعالیمچنانچه وسیله نقلیه،  -ت
 به وسیله نقلیه تعلـق گرفتـه پرداخـت نشـده           به طور قانونی  عوارضی که     هرگاه حقوق دولتی و    -ث

 .اشدب
سال دو  قلیه ای که از تاریخ ساخت آنها        ن وسایل   ءتثناسنداشتن برگ معاینه فنی به ا     در صورت    -ج

 .سپری نشده است
 پـالک هـا در      ،یا از بین رفتن وسیله نقلیـه       نتقال مالکیت، اوراق شدن و    ا  هنگام نقل و    به -5ماده  

           دگی نگهـداری  راننـ   و راهنمـایی  نـزد   از روی وسـیله نقلیـه فـک و         مجـاز واحد شماره گـذاری یـا مراکـز         
 .می شود

 بـرای دریافـت مجـوز       دها یا نماینده قانونی وی بای       صاحب پالک  ،صورت خرید خودرو   در   -تبصره
 .مراجعه نمایدمجاز روی وسیله نقلیه خریداری شده به واحد شماره گذاری یا مراکز  نصب  پالک بر

 پالک، مکلف اند پس از گذشت حداکثر ده روز از زمـان  دارنده اشخاص حقیقی یا حقوقی   -6ماده  
             ه نزدیکتــرین واحــد بــه طــور کتبــی بــکــد پســتی خــود را  ، نشــانی و یــا فعالیــتاقامــتمحــل  تغییــر

تغییـر محـل اقامـت یـا مرکـز          نـدادن   ولیت های قانونی مربوط به اطـالع        ئمس. شماره گذاری اعالم نمایند   
 .نماینده قانونی وی خواهد بود ک یاعهده ماله فعالیت ب

تملیک، ضبط یا مصـادره   توقیف، دار صالحیت مراجع   از سوی  که وسیله نقلیه   صورتی  در -7ماده  
احد یا منتقل الیه یا نماینده قانونی وی به و         مرجع مربوط و  از سوی   روز  15 مراتب حداکثر ظرف     دشود، بای 

 .شماره گذاری محل اعالم گردد
 48مربوط مکلـف اسـت حـداکثر ظـرف           مدیر ،نام شخص حقوقی باشد   ه  چنانچه پالک ب   -8ماده  

بـه طـور    حد شـماره گـذاری      ، مراتب را به نزدیکترین وا      درج آگهی انحالل در روزنامه       عت پس از تاریخ   سا
 . اعالم نمایدکتبی

 نماینده قانونی وراث با ،صورت فوت یا محجور شدن مالک وسیله نقلیه، بر حسب مورد        در -9ماده  
 قیم مکلف است حداکثر ظـرف مـدت        یا  وصی و   و یا  ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت به دادگاه،       

برای اعالم استفاده کننده مجـاز از وسـیله         ر به نزدیکترین واحد شماره گذاری        حج ماه از تاریخ فوت یا     دو
 .مراجعه نمایدنقلیه 
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 معرفـی   برای ،شش ماه ظرف مدت    رحداکث فوق مکلفند   )9 و 8( ادوم اشخاص مندرج در   -10 ماده
 راننـدگی   و راهنمـایی به   ،ر مالکیت و ثبت آن    یتغیبه منظور    ،نقلیهسیله  و رف قانونی جدید  صمت یا مالک و 

          موجـب خواهـد شـد      یـاد شـده    مـدت    سـپری شـدن    در مهلـت مقـرر و     نکـردن    مراجعـه    .مراجعه نمایند 
 .جاز تلقی شودمغیر های وسیله نقلیه از درجه اعتبار ساقط و  پالک

 اطالعات فوت شدگان را     ، طریق شبکه رایانه ای    سازمان ثبت احوال کشور موظف است از       -11ماده  
 .قرار دهدمحل رانندگی   وراهنماییحداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فوت در اختیار 

 :گیرد  نقلیه به طریق زیر انجام میروی وسیله  نصب پالک بر-12ماده 
  وجلـو در یک پالک کیلوگرم،  400 برای وسایل نقلیه سه چرخ یا بیشتر با وزن خالی بیش از        -الف

 .شود پالک دیگر در عقب آن نصب می
  .دگرد هم در عقب وسیله نقلیه نصب می  یک پالک، آنتنهاروی وسایل نقلیه دو چرخ   بر-ب
 .گردد ها یک پالک در عقب نصب می یدک هنیم ها و روی یدک  بر-پ
 .  در محل تعیین شده نصب شونددها بای الک یا پالک پ-ت

 از سـوی  اه یک زوج پالک، پـالک سـوم وسـیله نقلیـه نیـز بـه صـورت برچسـب                      به همر  -13ماده
       وسـیله نقلیـه نصـب     یـا عقـب     روی شیشـه جلـو       بر ید او صادر و   ییا اشخاص مورد تا   راهنمایی و رانندگی    

 اعتبـار پـالک، کـد واحـد شـماره           سپری شدن  این برچسب دارای اطالعات شماره پالک، تاریخ         .می گردد 
پـالک   .دباشـ  مـی   )VIN - Vehicle Identification Number ( ی وسیله نقلیـه ی شناساشماره گذاری و

رنـگ وسـیله نقلیـه بـا         تعویض قطعات اصـلی و     انتقال مالکیت و   سوم با هر بار تمدید اعتبار پالک، نقل و        
 را راهنمـایی و    زمـان اجـرای  ایـن مـاده           .شد خواهد   پیشینجایگزین پالک سوم     اطالعات جدید تولید و   

 .رانندگی تعیین می نماید
هـای    پـالک  فهرسـت   از یاد شده ه پالک    شمار ،سرقت پالک   و یا  صورت مفقود شدن   در -14ماده  
 تخصیص پالک جدیـد بـه       .مفقود شده قرار داده خواهد شد      های سرقتی و   پالکفهرست  در   فعال خارج و  

 .صورت خواهد گرفتیین نامه  این آ)3(ه موضوع دستورالعمل مادمالک وسیله نقلیه پس از سیر مراحل 
با مراجعه به واحد شماره گـذاری       و   مالک   درخواستبرای پالکی که زایل می شود، بنا به          -تبصره

 . پالک جدید صادر می شودیاد شدهبر اساس دستورالعمل 
ورود اطالعات   رانندگی پس از تخصیص شماره پالک به مالک وسیله نقلیه و            و راهنمایی -15ماده  

 شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه را صـادر و        وسیله نقلیه به سامانه، کارت مشخصات و       و )اره ملی شم( مالک
 .می نمایدیا به وی تسلیم  مالک ارسال و )کدپستی( نشانی به ،حسب مورد بر

بـین بـرود    یا از شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مفقود و    کارت مشخصات یا  پالک،  هرگاه   -16ماده  
سـاعت بـه واحـد شـماره گـذاری           )48(ف  وی مکلف است مراتب را حـداکثر ظـر        ه قانونی   مالک یا نمایند  

 یـا مشخصـات   کـارت   پـالک جدیـد،     دریافـت   اقـدام بـه      و یا مراکز مجاز اعالم کند     رانندگی و   و راهنمایی
 .نمایدالمثنی مالکیت شناسنامه 

انتقـال وسـایل     رضه و منظور ع ه  فروشندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند ب      سازندگان و  -17ماده  
انجام آزمایش فنی وسیله نقلیه بدون انجام تشریفات شماره گذاری از        برای  محل دیگر یا     نقلیه از محلی به   
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 ١۴

مـدت اعتبـار و همچنـین نحـوه         دستورالعمل مربـوط بـه      . رانندگی پالک ویژه دریافت نمایند      و راهنمایی
    اعـالم  راننـدگی تعیـین و      و راهنمـایی  از سـوی  از  چگونگی ارائه اطالعات مورد نیـ      استفاده از پالک ویژه و    

 .گردد می
تواند پالک ویژه تحویلی به سـازندگان یـا فروشـندگان وسـایل            رانندگی می   و راهنمایی -18ماده  

 . استفاده برخالف مقررات پس بگیرد استفاده یانداشتن نیاز بهعلت ه ب نقلیه را،
 از  پیشودرو و موتورسیکلت مکلفند تولیدات خود را         کلیه کارخانجات سازنده و مونتاژ خ      -19ماده  

اعالمـی راهنمـایی و راننـدگی شـماره         دسـتورالعمل   عرضه به بازار و فروش به اشخاص، با نظارت و برابـر             
 .گذاری نمایند
آنهـا ابتـدا    قـانونی   یـا قـائم مقـام        متعـاملین ل نقلیـه،    یانتقال مالکیت وسا    هنگام نقل و   -20ماده  

تـا   یا مراکز مجاز تعیین شده ارائه مـی نماینـد             نیروی انتظامی    ه راهنمایی و رانندگی   درخواست خود را ب   
 نسبت به فـک پـالک منصـوبه بـر روی خـودروی مـورد       ،نهامدارک آ اصالت خودرو و تطبیق    پس از احراز  

یی بور در نظام رایانه ای راهنما   ر شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مز      معامله و اختصاص پالک جدید و صدو      
 یـا مراکـز     نیـروی انتظـامی   توسط راهنمایی و رانندگی      کتبیطور  ه   ب  سپس مراتب  .و رانندگی اقدام گردد   

کارت خـودرو   . گردد منعکس می    ،مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال           
می که بوسـیله پسـت      از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تایید مراتب تنظیم سند در دفترخانه اسناد رس              

. بـه خریـدار تحویـل مـی گـردد       ،می شـود سفارشی یا رایانه ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس       
کور متعـاملین یـا   ذماه اعتبار دارد و در خالل مدت مـ  2گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صادره تا         

بـه دفتـر     )محـل مخصـوص   (  ذیل شناسنامه  د برای ثبت معامله و درج آن در       نموظف قائم مقام قانونی آنها   
 .اسناد رسمی مراجعه نمایند

ـ        و  موضوع این فصـل    نحوه احراز صالحیت مراکز مجاز      شرایط و  -تبصره ه نحـوه نظـارت بـر آنهـا ب
 .رسد  به تصویب وزیر کشور میراهنمایی و رانندگیپیشنهاد  موجب دستورالعملی خواهد بود که با

نانچه قصد تغییر رنگ یا تعویض هر یـک از قطعـات اصـلی وسـیله                 مالک وسیله نقلیه چ    -21ماده  
 و  راهنمایی مجوز الزم را از واحد شماره گذاری         پیشتررا داشته باشد باید      اتاق  و شاسی موتور،شامل  نقلیه  

 .ت نمایدرانندگی دریاف
 .دن وسایل نقلیه عمومی باری و مسافری مشمول مقررات مربوط می باش-تبصره

 از شماره گذاری    پیش  وارداتی یل نقلیه اهمچنین تغییر رنگ وس    یض قطعات اصلی و    تعو -22ماده  
 .باشد  مجوز کتبی از واحد های شماره گذاری میدریافتنیز منوط به 
      ی وسـیله نقلیـه ای مـورد تصـرف         تـ بـه هـر عل    اگـر   یا    در صورت سرقت، مفقود شدن و      -23ماده  

یکتـرین واحـد     قانونی وی مکلف است بالفاصله مراتـب را بـه نزد           یا نماینده   مالک و  ،غیر قانونی قرار گیرد   
 .انتظامی اعالم نماید

رانندگی موظف    و راهنمایی ،روی وسیله نقلیه نصب شده باشد       بر به اشتباه  هرگاه پالک    -24ماده  
 .بازگرداند رفع اشتباه پالک را پس از است پالک مالک وسیله نقلیه را اخذ و
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 ١۵

 )3(تواند به تعداد وسایل نقلیه ملکی خود مطابق ماده         یا حقوقی می    هر شخص حقیقی   -25ماده  
 .ین نامه خواهد بودیاین آتابع مقررات  یک از وسایل نقلیه انتقال هر  نقل و. نمایددریافتپالک 

 
  رانندگیگواهی نامه -فصل سوم 

 
 گـواهی نامـه   ایـد    هرکس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید ب            -26 ماده

 .مقررات رفتار می شودقوانین و با متخلفان برابر . متناسب رانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد
 ،آن است و توضیحات    )1(شماره   پیوستجدول  شرح  ه   های رانندگی ب   گواهی نامه انواع   -27 ماده

 : راهنمایی و رانندگی صادر می شوداز سوی با شرایط زیر که
یـا موتـور     گـازی سـیکلت    موتور گواهی نامه  و صدور    ها یط شرکت در آزمایش    شرا -الف

 ) 1- الفگواهی نامه(گازی 
   سال تمام    15حداقل سن  -1
   پزشکیدار صالحیتروانی از مراجع   ارائه گواهی سالمت جسمی و-2
 گازی مهارت عملی رانندگی با موتورهای آیین نامه و   قبول شدن در آزمون-3
حجم موتور تا    های با   موتورسیکلت گواهی نامه صدور   وها   ط شرکت در آزمایش    شرای -ب

 )2-الفنامه  گواهی(سی سی  200
  سال تمام 17داقل سن  ح-1
  پزشکیدار صالحیتروانی از مراجع  رائه گواهی سالمت جسمی و ا-2
 بوط مردگی با موتورسیکلتمهارت عملی راننو  های آیین نامه بول شدن در آزمون ق-3 

 موتورسیکلت های با حجم موتـور       گواهی نامه  و صدور    ها  شرایط شرکت در آزمایش    -پ
 )3-الفنامه  گواهی( کیلوگرم 400 سی سی و سه چرخ با وزن تا 200باالی 

  سال تمام 18داقل سن  ح-1
  پزشکی دار صالحیتروانی از مراجع  رائه گواهی سالمت جسمی و ا-2
سـال   که حداقل یـک   ) 2-الف( سی سی حجم موتور      200ورسیکلت تا  موت گواهی نامه ارا بودن    د -3

 از تاریخ صدور آن گذشته باشدتمام 
 مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطو  های آیین نامه بول شدن در آزمونق -4
 )1-بنامه  گواهی  (گواهی نامهصدور   وها  شرایط شرکت در آزمایش-ت
  سال تمام18داقل سن  ح-1
  پزشکی دار صالحیتروانی از مراجع  ائه گواهی سالمت جسمی ور ا-2
ایـن نـوع     ، مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربـوط        های آیین نامه و    بول شدن در آزمون    ق -3

می شـود و در مـدت    یک ساله صادر  موقتبا اعتبار در اولین مرحله    درخواست کنندگان  برای   گواهی نامه 
و می باشد که در صورت رعایـت آنهـا           ها و شرایط ویژه ای     به رعایت محدودیت   دارنده آن مکلف     یاد شده 
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 )6( تبصـره رانندگی با اعتبار موضـوع       گواهی نامه  به   ،تخلف مرتکب نشدن و  رعایت مقررات این آیین نامه      
  بـه  ،موقت و نحوه تبدیل آن     گواهی نامه شرایط و ضوابط مربوط به رانندگی با        . تبدیل خواهد شد  ماده  این  

   موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد راهنمایی و رانندگی و تصـویب وزیـر کشـور، مشـخص و اعـالم                     
 . می گردد
 )2-ب (گواهی نامهصدور   وها  شرایط شرکت در آزمایش-ث
  سال تمام 21داقل سن  ح-1
 )1-ب( رانندگی گواهی نامه دریافتدو سال تمام از تاریخ حداقل پری شدن  س-2
  پزشکی                           دار صالحیتروانی از مراجع  گواهی سالمت جسمی وارائه  -3
  مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطهای آیین نامه و  قبول شدن در آزمون-4
 )1-پ (گواهی نامهصدور   وها شرایط شرکت در آزمایش -ج
  سال تمام            23 حداقل سن -1
                  )1-ب ( رانندگیگواهی نامه دریافتدو سال تمام از تاریخ اقل حدپری شدن س -2
  پزشکی دار صالحیتروانی از مراجع  ارائه گواهی سالمت جسمی و -3
 با وسیله نقلیه مربوط         رانندگی  مهارت عملی های آیین نامه و قبول شدن در آزمون -4
 ) 2-پ  (واهی نامهگصدور   وها  شرایط شرکت در آزمایش-چ
  سال تمام23 حداقل سن -1
 )2-ب ( رانندگیگواهی نامه دریافتدو سال تمام از تاریخ حداقل پری شدن س -2
  پزشکی دار صالحیتروانی از مراجع   ارائه گواهی سالمت جسمی و-3
  مهارت عملی با وسیله نقلیه مربوطهای آیین نامه و  قبول شدن در آزمون-4
 ) 1-ت (گواهی نامهصدور  وها   در آزمایش شرایط شرکت-ح
  سال تمام 25 حداقل سن -1
  )1-پ ( رانندگیگواهی نامه دریافتدو سال تمام از تاریخ حداقل پری شدن س -2
  پزشکی دار صالحیت ارائه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع -3
    لیه مربوط  مهارت عملی با وسیله نقهای آیین نامه و  قبول شدن در آزمون-4
 )2-ت(نامه  صدور گواهی  وها شرایط شرکت در آزمایش  -خ
  سال تمام 25 حداقل سن -1
  )2-پ(  رانندگیگواهی نامه دریافتدو سال تمام از تاریخ حداقل پری شدن س -2
  پزشکیدار صالحیتروانی از مراجع  سمی وج ارائه گواهی سالمت -3
  مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه وهای آیین نام قبول شدن در آزمون -4
 رانندگی ویژه وسایل نقلیـه سـبک        گواهی نامه صدور    و ها  شرایط شرکت در آزمایش    -د

 عمرانی وکشاورزی
 سال تمام 18 حداقل سن -1
  پزشکیدار صالحیتروانی از مراجع   ارائه گواهی سالمت جسمی و-2
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 ١٧

 با وسیله نقلیه مربوطرانندگی هارت عملی م ین نامه ویآزمون های آ  قبول شدن در-3
 رانندگی ویژه وسایل نقلیه سـنگین       گواهی نامه صدور    و ها  شرایط شرکت در آزمایش    -ذ

  و وسایل نقلیه فوق سنگینکشاورزی عمرانی و
 سال تمام  23 حداقل سن -1
 پزشکی دار صالحیتروانی از مراجع  ارائه گواهی سالمت جسمی و -2
 نقلیه مربوط مهارت عملی رانندگی با وسیله ین نامه رانندگی ویآزمون های آقبول شدن در  -3
قیـد   تواند با آن رانندگی کند،     نوع وسیله نقلیه ای که دارنده می        های رانندگی ویژه،   گواهی نامه در

 ،کنـد  ساعت تجـاوز مـی    کیلومتر در  30 برای رانندگی با وسایل نقلیه ویژه ای که سرعت آنها از             .شود می
نیـز ضـروری    ) 1-پ( گـواهی نامـه    داشتن   ، ویژه گواهی نامه  عالوه بر داشتن     ،های عمومی  ر شهرها و راه   د

 .است
رعایت شرایط تعیین شده، ارائـه گـواهی طـی دوره آمـوزش              عالوه بر  در کلیه موارد باال    -1 تبصره

 ،ت عملـی راننـدگی    رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب مهار          و راهنماییمقررات   ین نامه و  یآ
ب، پ  (درخواست کنندگان یا دارندگان گواهی نامه های        . باشد الزامی می های رانندگی مجاز     از آموزشگاه 

 . که خواستار رانندگی با وسیله نقلیه دارای یدک هستند، بایـد آمـوزش هـای الزم را کسـب نماینـد     )و ت 
اهی کسب مهارت عملکرد ویـژه از مراکـز مجـاز            ارائه گو  ،برای وسایل نقلیه ویژه با توجه به کاربری مربوط        

 .یاد شده الزامی است
  وراهنمـایی مقـررات   صـورت لـزوم آزمـایش مجـدد        توانـد در   رانندگی می   و راهنمایی -2 تبصره

 .عمل آورده  بدرخواست کنندگان از انجام آزمون مهارت عملی از پیش  رانندگی را
روانـی   ن ضـوابط احـراز سـالمت جسـمی و         همچنـی  مراجع انجام معاینـات پزشـکی و       -3 تبصره

 توسـط آمـوزش پزشـکی       درمان و  ،آن به پیشنهاد وزارت بهداشت     در هرگونه تغییر  ودرخواست کنندگان   
 آمـوزش پزشـکی و     درمان و ،  بهداشت ترابری، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و        

 .)2ه  شمارپیوست (گردد  تعیین میراهنمایی و رانندگی
  ونوشـتاری صورت ه  رانندگی ب   و راهنماییمقررات   ین نامه و  یدرکلیه موارد باال آزمون آ     -4 تبصره

 .دیرگ یا رایانه ای انجام می
و در  آن   پـس از پایـان اعتبـار          و  سـال اسـت    5راننـدگی    ع گواهی نامه   مدت اعتبار انوا   -5تبصره  

برای افرادی که سـن آنهـا       .  تمدید می گردد   هلسا 5 دوره های  برای   ،صورت احراز سالمت جسمی و روانی     
 .بررسی و احراز گردد هر دو سالسالمت جسمی و روانی الزم است  سال تمام باشد، 70بیش از 

روانی صـادره    با گواهی سالمت جسمی و    )  عضو قصن (درخواست کننده  وضعیت ظاهری    -28 ماده
صـورت وجـود     در شـود و    تطبیق داده مـی    وسیله افسران کارشناس  ه  تعیین شده ب  مجاز  از مراکز پزشکی    

 .گردد ارجاع مینیروی انتظامی مغایرت موضوع به کمیسیون پزشکی 
 و  راهنمـایی   رانندگی باید مدارکی را کـه از طـرف         گواهی نامه  درخواست کننده هر نوع      -29 ماده

 .کندرانندگی اعالم می شود به مراجع آگهی شده ارائه 
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 ١٨

مـدت   ،نامـه راننـدگی    یا پایه و گروه گواهی     نوع و رانندگی شامل    گواهی نامه مندرجات   -30ماده  
تـاریخ و    ،شـماره مسلسـل    ،امضای صادر کننده   ،نام واحد صادر کننده    ،)کد ملی ( مشخصات راننده    ،اعتبار

 .می باشد  دیگرمشخصات ضروری و ، مهر واحد صدوردرخواست کنندهعکس  ،شماره صدور
 هـای مربـوط موفـق گـردد،         راننـدگی در آزمـایش     هی نامه گوا هرگاه درخواست کننده     -31ماده  
 موظـف  گواهی نامـه ارنده د. زم صادر و به او تسلیم خواهد شد مدارک ال رویت رانندگی پس از     گواهی نامه 

 معادل گواهی نامه برای تمدید مدت اعتبار یا تعویض آن به         ،   از پایان مهلت مقرر    پیشاست ظرف یک ماه     
، ضـمن   گـواهی نامـه   رانندگی هنگام تمدید یا تعـویض         و راهنمایی .راجعه نماید رانندگی م   و راهنماییبه  

ـ   آزمون می توانددرخواست کننده، روانی از  دریافت گواهی سالمت جسمی و     عمـل  ه هـای الزم را از وی ب
صورتی کـه     رانندگان موظفند در   گواهی نامه هنگام کنترل   و پلیس راه    ن راهنمایی و رانندگی     ا مامور .آورد

گـواهی  پس از اعمال قانون،       رانندگی را با ارائه رسید اخذ و       گواهی نامه  ، شده باشد  سپریآن   ریخ اعتبار تا
 موظـف اسـت     گـواهی نامـه    دارنـده    .تجدید به اداره مربوط ارسال نمایند      یا و  تمدید برای را   یاد شده  نامه

 راننـدگی جدیـد اقـدام       مـه گـواهی نا   دریافـت  برایماه با مراجعه به واحد مربوط        حداکثر ظرف مدت یک   
  .نماید

مـی تواننـد راننـدگی وسـایل نقلیـه           ،مربـوط   پایه باالتر در گـروه     گواهی نامه دارندگان   -1تبصره  
 .را انجام دهند ،) الف(پایهبه جز  ، های پایه پایین ترگواهی نامه موضوع

 اعتبار، تجدیـد    نحوه زمان بندی و ضوابط چگونگی انجام آزمون ها، تمدید          دستورالعمل   -2تبصره  
یات مصـوب قابـل دریافـت و        و نحوه و میزان عوارض و مال       در صورت مردود شدن درخواست کننده     آزمون  

 .می شودبه اطالع عموم رسانده  راهنمایی و رانندگی تهیه و از سوی نظایر آن
اقـدام  انـواع دیگـر      از گواهی نامه  دریافت برای بخواهد   گواهی نامه که دارنده    صورتی در -32ماده  

  قبلـی  گـواهی نامـه   چنانچـه    پـس از قبـول شـدن         .کندهای مربوط شرکت     آزمون  موظف است در   ،نماید
بـه وی    جدیـد صـادر و     گواهی نامـه   اخذ و    درخواست کننده از   ، باشد درخواست مورد   گواهی نامه پیشنیاز  
  .گرددمی تحویل 

   و وسـایل نقلیـه عمـومی       و وسایل نقلیه عمـومی در شـهرها        رانندگی با هر نوع تاکسی       -33ماده  
و یـا   شـهرداری  مجـوز از  داشـتن    نیازمنـد  ،حسب مـورد   ، رانندگی متناسب  گواهی نامه عالوه بر    ،جاده ای 

 . وزارت راه و ترابری می باشدسویاز صادره دفترچه کار یا برگ فعالیت 
 توانـد    رانندگی مفقود شود یـا از بـین بـرود، دارنـده آن مـی               واهی نامه در صورتی که گ    -34ماده  
  بـا دریافـت مـدارک الزم و        ، ادعای درخواست کننـده    درستیپس از احراز     . صدور المثنی نماید   درخواست

 مـی      رانندگی اعالم   و راهنماییرعایت ضوابطی که     با  و هدرخواست کنند روانی   گواهی سالمت جسمی و   
 .گردد به وی تسلیم می  المثنی صادر وواهی نامهگ ،نماید

مـی تواننـد تـا      ) اعم از ایرانیان یـا خارجیـان      ( های معتبر خارجی     گواهی نامه ن   دارندگا -35ماده  
 پـیش  ولی در صورت تمایل به ادامه رانندگی در ایران باید            .شش ماه پس از ورود در ایران رانندگی نمایند        

 .  ایرانی تبدیل نمایندگواهی نامهه  خارجی خود را بگواهی نامه یاد شده مدت سپری شدناز 
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 ١٩

  ویـن  1968هـای    دارندگان گواهی نامه رانندگی کشورهای غیر از متعاهدین کنوانسـیون          -تبصره
 مصـوب   –مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به عالیـم راههـا              قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و      (

 .ترجمه معتبر گواهی نامه را همراه داشته باشند باید ،)- 1354
 گواهی نامه  که   ،صادر شده از کشورهای خارجی      های رانندگی معتبر   گواهی نامه تبدیل   -36ماده  

 ینآن کشور از  متعاهد    یا  محسوب می شود و      صادره از ایران در قلمرو سرزمینی آنان برای رانندگی معتبر         
ـ   راهعالیمها و   وین راجع به مقررات عبور و مرور در راه         1968های   کنوانسیون  بـا  ،شـمار مـی آیـد   ه ها ب

در . می پـذیرد    صورت درخواست کننده و روانی    خارجی و با احراز سالمت جسمی        گواهی نامه ل  رویت اص 
 .تبدیل گواهی نامه های رانندگی با تایید وزارت کشور صورت می پذیرددیگر موارد 

 های بین المللی می تواننـد بـرای تبـدیل           سازمان یموران سیاسی و کنسولی و اعضا     ام -37ماده  
راننـدگی    و راهنماییخارجه به     را از طریق وزارت امور     )35 (د مدرک مندرج در ماده     های خو  نامه واهیگ

 . ارسال دارند
 راننـدگی آنـان اخـذ و یـا توقیـف      گواهی نامه  مجدد برای کسانی که      گواهی نامه صدور   -38ماده  

ـ  و اعتبار ساقط می باشـد    درجه  صورت صادر شدن از      ممنوع است و در    شده باشد   و  ییوسـیله راهنمـا   ه  ب
 .شد رانندگی اخذ و ابطال خواهد

 رانندگی اشـتباه یـا نـاقص        گواهی نامه صورتی که     راهنمایی و رانندگی موظف است در      -39ماده  
بـه وی     صـادر و   را صـحیح    گـواهی نامـه    صادر شده باشد از دارنده آن اخذ و پس از رفع اشـتباه و نقـص،               

 .دانگردباز
 را از   )27( مـاده    )3(ز شـرایط پزشـکی موضـوع تبصـره           یکی ا  گواهی نامه  هرگاه دارنده    -40ماده  
راهنمـایی و   .  موظف است حداکثر ظرف یـک مـاه بـه راهنمـایی و راننـدگی مراجعـه نمایـد                   ،دست بدهد 

 ازپزشـکی مجـ   کز ضروری پزشکی به مراهای  انجام معاینات و آزمایشبرای را گواهی نامهرانندگی دارنده  
 ،ط و صالحیت رانندگی ضمن آزمایش جدیـد محـرز گـردد           ای شر ننداشتکه   در صورتی . معرفی می نماید  

پـس از صـدور بـه وی          متناسب با شرایط جسمانی وی تعیین و       گواهی نامه   از وی اخـــــذ و    گواهی نامه 
 .گردد می  ابطالگواهی نامه ،صالحیت رانندگینداشتن در صورت  شود و تسلیم می

،  و پلـیس راه    راننـدگی   و راهنمـایی موران   مـا  از سـوی  ثر،  ودر صورت کشف نقص عضو مـ       -تبصره
 دارنـده   ، مجـدد  گواهی نامـه  اعالم امکان صدور     ای پزشکی و   ه زمان بررسی  تا  رانندگی اخذ و   گواهی نامه 
 . رانندگی ندارد حقگواهی نامه

 راننده به علت تکرار ارتکاب تخلفات مهم و حادثه ساز در یک سـال، حـد                  در صورتی که   -41ماده  
ی را دریافت نماید، گواهی نامه رانندگی وی به استناد قانون نحوه رسیدگی بـه تخلفـات و                  نصاب نمره منف  

 .ضبط یا ابطال خواهد شد ، -1350مصوب - رانندگیاخذ جرایم
نقل ریلی شـهری      راهبران انواع وسایل حمل و     گواهی نامه مسئول صدور    نحوه شرایط و   -42ماده  

همـاهنگی ترافیـک شـهرهای کشـور        ه به تصویب شـورای عـالی         برابر دستورالعملی خواهد بود ک     ،حومه و
 .برسد
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 ٢٠

 
 آزمایش فنی وسایل نقلیه معاینه و -صــل چهـــارم ف

 
.  باشـد، ممنـوع اسـت      نداشـته با وسیله نقلیه ای که برگ معاینه فنـی معتبـر            رانندگی   -43ماده  

نی در مراکز فنـی مجـاز تعیـین          انجام معاینه ف   برایدارندگان وسایل نقلیه مکلفند وسایل نقلیه خویش را         
این گواهی که مدت اعتبار      . یا برچسب معاینه دریافت نمایند      برگ ،شده حاضر و پس از احراز شرایط الزم       

 سـمت راسـت شیشـه       باالی قسمت   درونیآن و مشخصات وسیله نقلیه در آن درج می شود باید بر سطح              
بـه نحـوی کـه        نصب یا قرار داده شود،     ،ع مربوط حسب اعالم مراج    بر ،روی پالک وسیله نقلیه    یا بر  جلو و 

 .باشددیدن قابل و پلیس راه برای کنترل ماموران راهنمایی و رانندگی 
 در طول مدتی که برچسب یا برگ معاینه فنی اعتبار دارد، در صـورت بـروز نقـص فنـی،                     -تبصره

 .رفع نقص اقدام نمایدبرای مالک موظف است 
زیسـت  سـالمت     تشـخیص اصـالت،    : وسـایل نقلیـه اعـم اسـت از         معاینه و آزمایش فنی    -44ماده  

  . وسایل نقلیه و ایمنی تجهیزاتی،فنی ،محیطی
ضوابط ایجاد، تشخیص صالحیت، اختیارات، نحوه صدور مجوز و نظارت بر مراکـز فنـی                -45ماده  

 از سـوی  هایی که باید مورد معاینه قرار گیرند، بـر اسـاس دسـتورالعملی خواهـد بـود کـه                     مجاز و قسمت  
کارگروهی با مسئولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانـه هـای راه و ترابـری، صـنایع و معـادن، سـازمان                      

 .حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه و ابالغ می شود
های فنـی و یـا افـراد بـا تجربـه دارای               مهندسان یا کاردان   به وسیله  معاینه فنی می باید      -تبصره

 . صورت پذیرددار صالحیتگواهی انجام کار از مراجع 
ز معاینه فنی مجاز به منظـور تشـخیص اصـالت خـودرو در              کستادهای معاینه فنی و مرا     -46ماده  

 . می نمایند  از کارشناسان واجد شرایط استفادهراهنمایی و رانندگیهنگام معاینه فنی ضمن هماهنگی با 
 :واع خودروها به شرح زیر می باشددوره های معاینه فنی ان -47ماده 
 . سه ماهه یا بیشترفاصله های انواع وسایل نقلیه عمومی مسافربری و باربری در -الف
، نیروهای نظـامی     مانند شهرداری ها    وسایل نقلیه متعلق به دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی         -ب

 . سه ماهه یا بیشترفاصله هایو انتظامی در 
 . یا بیشترشش ماهه فاصله هایها در  لتکو موتورسی دیگروسایل نقلیه  -پ

 . برچسب یا برگ معاینه فنی ندارنددریافت نیاز به ، خودروهای نو تا دو سال پس از تولید-تبصره
در شهرهایی که امکانات معاینه و آزمایش فنـی وجـود نـدارد راننـدگان وسـایل نقلیـه                    -48ماده  
برای معاینه فنی وسیله نقلیه خود و دریافـت گـواهی           ین نامه   ین آ ای )47(بر اساس مفاد ماده     عمومی باید   

 معاینه به نزدیکترین محلی که امکانات الزم برای معاینه وجود دارد و یا محـــــلی کـه از طـرف مراجـع                      
 . تعیین و اعالم شده است مراجعه نماینددار صالحیت
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 ٢١

الم و بدون نقص فنی تشـخیص داده  مراکز مجاز معاینه فنی برای وسایل نقلیه ای که س         -49ماده  
 وسیله نقلیه ای معیوب یا ناقص تشـخیص         ،چنانچه ضمن معاینه  . شوند، برگ معاینه فنی صادر می نمایند      

برگ اجازه نامه صادر شده به وی        می تواند وسیله نقلیه را تا تاریخی که در           تنهاداده شود، راننده یا مالک      
 .اه منتقل سازدتسلیم می گردد، به تعمیرگاه یا توقفگ

 برگ معاینـه    صادر نکردن  اصالت تشخیص داده شود، ضمن       بدونچنانچه وسیله نقلیه ای      -تبصره
 .فنی، مراتب به مراجع انتظامی اطالع داده می شود

ها و سازمان راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای بـا                  شهرداری ،ستاد معاینه فنی خودرو    -50ماده  
ند بر نحوه عملکرد مراکز صدور      فو نیروی انتظامی موظ   زیست   محیط   همکاری نمایندگان سازمان حفاظت   

  نظـارت مسـتمر اعمـال نماینـد و در صـورت         )45(ی بر اساس دسـتورالعمل موضـوع مـاده        برگ معاینه فن  
 جلـوگیری از ادامـه تخلـف و رفـع آنهـا اقـدام و در                 برایضوابط و مقررات مربوط،     نکردن  مشاهده رعایت   
 .می گردد  برای انجام معاینه و صدور برگ معاینه ابطالوز مرکزجصورت تکرار، م

 در ، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـالمی ایـران     چهارمتا پایان برنامه     -51ماده  
شهرهایی که تجهیزات کامل انجام معاینه فنی وجود ندارد، مراکز مجاز معاینه فنی مـی تواننـد بـا تاییـد                     

شـورای همـاهنگی     انجام معاینه فنی با رعایت حداقل شرایط مورد قبول           برای )45 (کارگروه موضوع ماده  
 .استان، اقدام نمایندترافیک 

های معاینه فنی مورد استفاده در مراکز مجاز معاینه فنی سراسر کشور             برگ و برچسب    -52ماده  
زمان راهـداری و    های کشـور، سـا     بر اساس طرح نمونه مورد تایید کارگروهی متشکل از سازمان شهرداری          

 .می باشد  و سازمان حفاظت محیط زیستراهنمایی و رانندگیحمل و نقل جاده ای، 
ز مجاز صادر مـی شـود،       ک برگ و برچسب معاینه فنی که از طریق ستاد معاینه فنی و مرا             -تبصره

 .در سراسر کشور معتبر است
کارشناس راهنمـایی و     ظرهای عمومی طبق ن    در مواردی که حرکت وسیله نقلیه در راه        -53ماده  

 پالک  ،ضمن اعمال قانون    خطرناک تشخیص داده شود    ،نواقص فنی   معایب و  علترانندگی یا پلیس راه به      
الزم اسـت   نقـص فنـی      پس از رفـع عیـب و      . می شود  به تعمیرگاه اعزام     تعمیرینصب پالک    با  و ،آن اخذ 

 .رانندگی محل مراجعه نماید یی وراهنماه بپالک  پس گرفتنبرای مالک و یا نماینده قانونی وی 
 

  تجهیــزات-فصــل پنجـم 
 

 تجهیزات وسایل نقلیه موتوری  - اول بخش
در مقـررات و روش   یاد شده اشخاص حق ندارند وسیله نقلیه ای را که لوازم و تجهیزات           -54ماده  

را نداشته  این فصل   یران و    ملی ا  اجرایی تایید نوع وسایل نقلیه موتوری و تریلر های آنها، موضوع استاندارد           
گونه وسـایل نقلیـه را بـرای         های عمومی برانند و یا این       در راه  ، باشد آنیا دارای لوازم و تجهیزات مخالف       
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 ٢٢

 بین مفاد این فصل و اسـتاندارد ملـی، مـالک      مغایرت در صورت وجود     .رانندگی در اختیار دیگری بگذارند    
 . می باشدمربوطعمل استاندارد ملی 

   دارایکتـــورهای بـــارکش حداقـــل بایـد          کلیه وسایل نقلیه و یـدک کـش هـا و ترا           -55ماده  
 : باشند شرح زیره چراغ هایی ب
 .  جلودو طرفین در یپا دو چراغ بزرگ با نور سفید یا زرد با قابلیت تبدیل به نور باال و -الف
      له نقلیـه در کوچـک بـا نـور زرد یـا سـفید بـرای تشـخیص عـرض جلـو وسـی               جانبی  دو چراغ    -ب

 .منتهی الیه هر یک از دو سمت جلو
کوچک با نور قرمز برای تشخیص عرض عقب وسیله نقلیه در منتهی الیـه هـر                جانبی   دو چراغ    -پ
 . سمت عقب یک از دو
 گرفتن همزمان بادر عقب وسیله نقلیه که  ) چراغ ترمز ( دو چراغ کوچک با نور قرمز برای توقف          -ت

 .  متری دیده شود35 فاصله ترمز روشن شده و از
 نور این چراغ بایـد بـرای         . شماره پالک   یک چراغ کوچک با نور سفید در عقب برای تشخیص          -ث

 .  متری کافی باشد25تشخیص شماره پالک از فاصله 
. )چراغ دنده عقـب    (نشان دادن حرکت با دنده عقب     برای  دو چراغ کوچک به رنگ سفید یا زرد          -ج

 راندن به عقب روشن شده و خیرگی و نـاراحتی بـرای             هنگام تنهاطوری نصب گردد که     این چراغ ها باید     
 . استفاده کنندگان از راه فراهم ننماید دیگرچشم 

 جلو و دو تـای دیگـر از آن بـا            دو طرف  دو چراغ راهنمای الکتریکی یا الکترونیکی با نور زرد در            -چ
 نـور  .راست و یا تغییر خط حرکته چپ یا به ردش ب عقب برای اعالم قصد گدو طرف رنگ قرمز یا زرد در      

 .  باشددیدن متری قابل 35این چراغ ها در روز باید از فاصله 
دو و   )ج( و   )ث( و   )ت( یدک های متصل باید دارای چراغ های مندرج دربند های            هنیمیدک و    -ح

     د یـدک زنجیـری باشـد        اگـر وسـیله نقلیـه ای دارای چنـ          . این ماده باشند   )چ( راهنمای عقب موضوع بند   
 .  باید در عقب آخرین یدک نصب گرددیاد شدهچراغ های 
طور هم زمان بـرای اعـالم       ه  چراغ چشمک زن در عقب که ب       دو چراغ چشمک زن در جلو و دو        -خ

 . کار برده می شونده بدیگر خطر به رانندگان هشدار، احتیاط و یا 
 الزامی  )1( ماده) 35(، موضوع بند    ایل نقلیه طویل  های جانبی در وس     چراغ به کار بردن   -1 تبصره

 .است
 بایـد دارای یـک      ،سواری که پس از ابالغ این آیین نامه تولیـد مـی شـوند             وسایل نقلیه    -2 تبصره

 . باشند) چراغ ترمز سوم(چراغ ترمز در پشت شیشه عقب 
             150فاصـله   نور چراغ های کوچک جلو و خطر عقب باید در شـرایط جـوی معمـولی از            -56ماده  

 .ایست نبایستی خیره کننده باشد  نور چراغ های راهنما و.متری دیده شود
 روشنایی چراغ های وسیله نقلیه باید طوری تعبیه و تنظیم گردد کـه هـر وقـت                  سامانه -57ماده  
 .ودهای عقب نیز همزمان روشن ش راغهای جلو و یا چراغ های کمکی را روشن نماید چ راننده چراغ
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 ٢٣

.  سـانتیمتر کمتـر باشـد   70 سـانتیمتر بیشـتر و از   135 ارتفاع چراغ های جلو نبایـد از        -58ماده  
 . سانتیمتر کمتر باشد50تر و از ارتفاع چراغ های عقب نیز نباید از یک متر بیش

ا چراغ های بزرگ جلو بایستی دارای وسیله تبدیل نور باشند که تابش نور را بـه بـاال یـ                    -59ماده  
 : به ترتیب زیر عوض کنندینیپا

 باید طوری تنظیم گردد که به وسیله آن وجـود اشـخاص یـا اشـیا از                ) چراغ رانندگی (نور باال    -الف
 . متری تشخیص داده شود150فاصله 

 35ا از فاصله    باید به نحوی تنظیم شود که به وسیله آن اشخاص یا اشی           ) چراغ عبور (ین  ینور پا  -ب
 .متری مشخص شوند

 در مرتفـع تـرین نقطـه    دبایو خدماتی ویژه امدادی بازرسی، انتظامی،  کلیه وسایل نقلیه     -60ماده  
بایـد   چـراغ هـا      نور این .  باشند ،که تولید صدای مشخص نماید     همراه با آژیر   خود دارای چراغ خطر گردان    
شـامل   دسـتورالعمل اسـتفاده از چـراغ گـردان،           . باشد دیدن متری قابل    150هنگام روشن بودن از فاصله      

شـورای عـالی همـاهنگی    بنا به پیشنهاد راهنمایی و رانندگی بـه تصـویب      دیگر  انواع، رنگ، ابعاد و ضوابط      
 .رسدترافیک شهرهای کشور می 

 : داشتن تجهیزات زیر برای وسایل نقلیه مجاز است -61ماده 
 نبایـد از یـک    قسمت جلو که ارتفاع این چراغ ها دو طرف و عدد چراغ ویژه مه با نور زرد در          د -الف

 از  ،متـر  10نور این چراغ ها باید طوری تنظیم گردد که در طول            . سانتیمتر کمتر باشد   40از   بیشتر و  متر
 از نـور پـایین چـراغ هـای          دهای مه بای    چراغ به کار بردن  هنگام  . یدانصب چراغ باالتر نی    سطح افقی محل  

 . بزرگ نیز استفاده شود
  متـر  5/1کـه ارتفـاع آن نبایـد از         ) چراغ کمکـی  ( سفید در جلو     دو چراغ رانندگی اضافی با نور      -ب

 های بزرگ جلو    با چراغ  همراهد  نتوان این چراغ ها در صورت لزوم می      .  سانتیمتر کمتر باشد   40بیشتر و از    
  .دنبه کار رو
 .که خیره کننده نباشدسپر  دو طرفو چراغ کوچک با نور زرد یا سفید روی گلگیر و یا  د-پ
در عقب با نور قرمز کـه هنگـام اسـتفاده            با نورسفید یا زرد و    در جلو   ای کوچک اضافی    چراغ ه  -ت

 .  متری دیده شوند150وشن و خاموش شده و از فاصله ر به طور مرتب باید
 کـه در جـاده هـای عمـومی          و انواع یدک ها و نیمه یدک ها        وسایل نقلیه موتوری   تمام   -62ماده  

 قسـمت عقـب خـود       دو طـرف  رنگ قرمز یا شبرنگ قرمز در       ه  ب) رفلکتور( دو نورتاب    دنمایند بای  می عبور
ارتفـاع نورتـاب هـا      .  رنگ آنها زرد باشـد     داب هایی در سمت جلو نصب شوند بای       هرگاه نور ت   .داشته باشند 

 مگر آنکه بلندی خـود وسـیله نقلیـه از کـف زمـین      ، سانتیمتر نخواهد بود 60کمتر از   و    متر 5/1بیشتر از   
های مستقل ممکـن اسـت در دو طـرف آن یـا در دو                نورتاب های عقب یدک    .سانتیمتر باشد  60کمتر از   

 صـفحه هـای    بـوده و     دیدن قابل   به طور کامل  باید نورتاب ها     یاد شده  در تمام موارد     .طرف بار نصب شود   
 فاصـله   لیه دیگـر از   نور چراغ های وسایل نق     مقابل شب در هنگام  که   ی باشد یویژگی ها آنها دارای اندازه و     

  .دیده شود به طور کامل متری 150
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 ٢۴

ـ         د از موتورسـیکلت بایـ     هرگونه وسیله نقلیه موتوری غیر     -63ماده   ه  دارای ترمزهـایی باشـد کـه ب
 قادر باشند وظایف سه گانه      داین ترمزها بای  . کار برد ه  در صورت لزوم آن را ب      راندن و  راحتی بتوان در حال   

 :شرح زیر انجام دهنده ترمز را ب
 بتواند سرعت وسیله نقلیه را به هر صورتی کـه بـارگیری شـده و یـا مسـافر را                     دترمز پایی بای   -الف
ثر وسریع و مـ    طوره  بنماید کاهش داده و آن را         در سرباالیی و یا سرازیری که حرکت می         و کند حمل می 

 .  شده باشدکمتر از استاندارد تعیینگونه ترمزها نباید  اینمنفی شتاب . و با ایمنی متوقف نماید
       هـر صـورتی کـه بـارگیری شـده و یـا مسـافر حمـل                ه   بتواند وسیله نقلیه را ب     دترمز دستی بای   -ب

نقلیـه ای کـه       در وسـایل   . درصد سرباالیی و یا سرازیری در حال توقـف نگهـدارد           16 در شیب    ،نماید می
در صـورت  فاصله مناسبی حتی   دردبایگونه ترمزها   این،کمک ترمز و یا ترمز موتور پیش بینی شده است   

بتواند سرعت وسیله نقلیه را به هر صورتی که بارگیری یا مسافرگیری شده باشد کاهش داده و                 بودن  ی  یپا
 . در نهایت متوقف سازد

ایـن   بـا وجـود   .  روی تمام چرخ های وسیله نقلیه موثر بوده و عمل نماید           د ترمز پایی بای   -64ماده  
از دو محور باشد میتوان اجازه داد که روی چرخ های یکـی از محورهـا عمـل                  بیش   اگر وسیله نقلیه دارای   

چرخ های هر طـرف       و همچنین ترمز دستی باید حداقل روی یکی از           کمک ترمز و یا ترمز موتور     . ننماید
 . مقطع طولی وسیله نقلیه عمل نمایند

 : باشندزیر   دارای شرایطداستثنای یدک سبک بایه  ترمزهای یدک ها ب-65ماده 
 ترمز پایی که قادر باشد سرعت وسیله نقلیه را بـه هـر صـورتی کـه بـارگیری شـده و در هـر                          -الف

 .  سریع و موثر و با ایمنی متوقف سازدطوره  بداده و آن رااهش که باشد ک شیبی
 16هر صورتی که بارگیری شده باشـد در شـیب   ه  ترمز دستی که قادر باشد وسیله  نقلیه را  ب  -ب

 تنهـا وسـیله ای کـه   بـا  ی و یا سرازیری درحال توقـف نگهـدارد و سـطوح ترمـز کننـده آن       ی سرباال درصد
نمـی تـوان بـدون اسـتفاده از          این مقررات در مورد یدک هایی که      .  مورد استفاده قرار گیرد    ،مکانیکی بوده 

 ایـن کـه آنچـه از        بـه  مشروط   ،کار برده نمی شود   ه   ب ، نمود جداابزار و آالتی، آن را از وسیله نقلیه کشنده          
 . رود برای وسیله نقلیه مرکب موثر باشد ترمز دستی انتظار می

تواننـد دارای اجـزای      یدهنـد مـ    ترمزدسـتی را انجـام مـی       ی و یکه وظیفه ترمز پـا    تجهیزاتی   -پ
 .دمشترکی باشن

 .  روی کلیه چرخ های یدک عمل نمایدد ترمز پایی بای-ت
حـال   هر در .ز پایی وسیله نقلیه کشنده مورد عمل قرارگیرد        ترم به وسیله  دترمز پایی یدک بای    -ث

 کـه بـا    توان ترمزها را طوری ترتیـب داد        می ،ننماید  کیلوگرم تجاوز  3500حداکثر وزن مجاز یدک از       اگر
 . کم شدن فاصله بین یدک در حال حرکت و وسیله نقلیه کشنده عمل نمایند

ی بـا    یـ  اجزا بـا کمـک    دایـم طور  ه   که ب  ،کننده مز روی سطوح تر   د  ترمز پایی و ترمز دستی  بای        -ج
 .  عمل نمایند،چرخ ها متصل بوده نیروی کافی به

در حـال   با یـدک     به نحوی باشند که در صورت شکستن یا پاره شدن وسایل اتصال              دترمزها بای  -چ
 .  توقف نمایدخودکارطور ه حرکت، یدک ب
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 ٢۵

 مجهز به کمربنـد ایمنـی اسـتاندارد         بایدرداتی  کلیه وسایل نقلیه موتوری تولیدی و یا وا        -66ماده  
 .برای سرنشینان باشد

با مشخصات و شرایط    استاندارد ملی و یا      رانندگی با وسایل نقلیه ای که دارای ترمزهای          -67ماده  
 .  ممنوع است، در این آیین نامه نباشدیاد شده

 صـدای بـا   ) بـوق ( نیداریشـ  حداقل به یک وسیله اخطـار        یدهر وسیله نقلیه موتوری با     -68ماده  
گونه تجهیزات باید تولید صدای مداوم و یکنواخت نموده و ایجاد صدای خشـن                این .مجهز باشد استاندارد  

وسـایل نقلیـه امـدادی و       (وسایل نقلیه ای که دارای حـق تقـدم عبـور مـی باشـند                ولی   .و ناهنجار ننماید  
 کـه مقیـد   ی دیگرشنیداری وسایل اخطار ،دن بوق توانند عالوه بر دارا بو     می)  آن مانندخدماتی و پلیس و     

همچنین وسایل نقلیه مسافربری و بـاربری       . داشته باشند  لزوم   هنگامنباشد برای استفاده    ویژگی ها   به این   
 استاندارد دیگری داشته باشند تا در زمـان الزم     شنیداریعمومی برون شهری نیز می توانند وسایل اخطار         

  .استفاده نمایندیر مسکونی شهرها و مناطق غبیرون در 
ـ            دسیله نقلیه موتوری بای   هر و  -69ماده   نحـوی  ه   مجهز به لوله خروجی گاز و صدای موتور باشـد ب

 وسـیله   درون وسیله نقلیه و انتشار گاز ناشی از سوخت موتـور در             بیرونکه مانع خروج صدای ناهنجار در       
 . نقلیه گردد

بلند  د مانند میخ و پیچ    ئار آنها نباید اجسام اضافی و زا      ل نقلیه یا کن   یهای وسا  روی چرخ  -70ماده  
 مگر آنکه در تراکتورهای زراعتـی و        ، تجاوز کند وجود داشته باشد     ها چرخ سطح بیرونی  ه از  ک شیئی یا هر 

 . انواع کمباین الزم باشد
سـه چـراغ یـا سـه مشـعل          ها هنگام حرکت در جـاده هـا بایـد            ل نقلیه شب  یکلیه وسا  -71ماده  

 متـری قابـل     150یکی با نور قرمز یا دو مثلث شبرنگ ایمنی که در شرایط جوی معمـولی از فاصـله                   الکتر
  . از آنها استفاده نمایند،حسب مورد  بر، ضرورتهنگامهمراه داشته باشند تا  باشند دیدن

ضمن رعایت مفاد آیـین نامـه حمـل         وسایل نقلیه ای که مواد خطرناک حمل می کنند           -72ماده  
حمل فانوس بـرای  . اه داشته باشند  ر دو مثلث شبرنگ را هم     وباید سه چراغ قرمز الکتریکی      ناک،  مواد خطر 

ایـن  . کار باشند ه   باید دارای دستگاه پمپ آتش نشانی آماده ب        عالوهه   ب . وسایل نقلیه ممنوع است    گونهاین  
 .  استفاده قرار داد آنها را موردبه سرعتب شوند که هنگام ضرورت بتوان  در محل هایی نصدپمپ ها بای

 آن نصب تجهیزات مناسـب      مانند به منظور جلوگیری از انتشار گل و الی، سنگ ریزه و             -73ماده  
در قسمت بیرونی آخرین محور انواع وسایل نقلیـه بـه ویـژه کـامیون، تریلـر و         الستیکی، فلزی و مانند آن      

 .اتوبوس الزامی است
 

 دوچرخه  تجهیزات اختصاصی موتورسیکلت و - دوم بخش
 بـر اسـاس اسـتاندارد مـورد تاییـد           بایـد و دوچرخـه    تجهیزات اختصاصی موتورسیکلت     -74ماده  

آلودگی های زیست محیطی، استانداردهای     عدم   و از نظر  بوده  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران       
 . مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست را رعایت نموده باشند 
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 ٢۶

 اید دارای دو نوع ترمز باشد که یکی از آنها حداقل روی چرخ عقـب و یـا                  موتورسیکلت ب  -75ماده  
اگر موتورسیکلت دارای اتاقـک پهلـو       . چرخ ها عمل نماید   همه  چرخ ها و دیگری روی چرخ جلو و یا          همه  

 قادر باشند سرعت موتورسیکلت     داین ترمزها بای  . روری نمی باشد   ض اتاقک پهلو باشد ترمز چرخ    ) سایدکار(
ـ   او آن را سـریع      کاهش داده  صورتی که دارای سرنشین می باشد، در هر شیبی        ه  را ب  طـور مـوثر و بـا       ه   و ب

موتورسیکلت های سه چرخ که چـرخ هـای آنهـا در ارتبـاط بـا محـور طـولی وسـط                      . ایمنی متوقف سازد  
ری  مجهز به یک ترمزدستی هماننـد وسـایل نقلیـه موتـو            دطور قرینه قرار گرفته باشد بای     ه  موتورسیکلت ب 

 . باشنددیگر 
یک چراغ با نور سفید در جلو، یک چراغ قرمز عقـب            دارای  موتورسیکلت ها باید حداقل      -76ماده  

همراه با چراغ قرمز ترمز، دو چراغ راهنما در جلو و دو چراغ راهنما در عقب و یک نورتاب قرمـز در عقـب                        
 .باشند

 : دوچرخه باید دارای تجهیزات زیر باشد -77ماده 
 به  قدر کافی    متری جلوی آن را    15تا مسافت   هنگام شب    چراغ سفید یا زرد در جلو که         یک -الف

 . روشن سازد
 . متری دیده شود150از فاصله در هنگام شب یک چراغ با نور قرمز در عقب که  -ب
ل یکـه نـور وسـا     و همچنین یک نورتاب به رنگ زرد در جلو          به رنگ قرمز در عقب      تاب  یک نور  -پ

 .  متری منعکس نماید20را از فاصله و جلو سر نقلیه پشت 
هـای   زنـگ اسـتفاده از    نصب و    . متری شنیده شود   30 یک زنگ یا بوق که صدای آن از فاصله           -ت        

 .  آژیر یا بوق خطر برای دوچرخه ها ممنوع استیاوتی ص
 .متوقف گردددر فاصله مناسبی گرفتن آن دوچرخه هنگام  که به ی ترمز-ث

 

  مقررات حمل بار– فصل ششم
 

ـ ) کاتـالوگ (طبـق مشخصـات       ارتفاع و ظرفیت وسیله نقلیه بـر       ،عرض ،طول -78ماده   وسـیله  ه  ب
در هر حال حداکثر ظرفیـت      . رسد تعیین می گردد    میو معادن   کارخانه سازنده که به تایید وزارت صنایع        

مشخصات بـا افسـر کارشـناس       تطبیق این   . تعیین شده نباید از مشخصات مندرج در کاتالوگ تجاوز نماید         
 . مایی و رانندگی می باشدراهن

مجاز وسایل نقلیه باری و مسافری در جاده هـا تـابع ضـوابط              های   ظرفیت، ابعاد و وزن      -79 ماده
 ایـن   3 شماره   پیوستاین مقررات در    . وزارت راه و ترابری و در شهرها تابع مقررات وزارت کشور می باشد            

 . استآیین نامه ذکر گردیده
 ایجـاد   مسـافران وسایل نقلیه مسافربری حـق ندارنـد حیوانـات و بارهـایی را کـه بـرای                   -80ماده  

 اتـاق  درونگلگیرها و یـا از       نمایند و همچنین بارهایی که از         می مزاحمت یا تولید بوی نامطبوع و آلودگی      
  . حمل نمایند،به اطراف تجاوز نماید
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 ٢٧

 حمل محموالتی که قابل تجزیـه نبـوده و بـیش از            برایتوانند    می دار صالحیت مقامات   -81ماده  
ی که حاوی مشخصات و ظرفیـت وسـیله نقلیـه حمـل             ویژه ا ظرفیت یا بزرگتر از حجم معین است پروانه         

  بـودن آن   مسـتمر یا  کننده و وزن و حجم بار و مسیر و تعداد دفعات و شرایط رفت و آمد یا مدت حمل و                     
بـه  هنگـام مراجعـه    ان مدت اعتبـار آن نـزد راننـده موجـود باشـد و      این پروانه باید تا پای     .است صادرکنند 

 .ماموران ارائه گردد
حمل بار    این آیین نامه   3شماره  مندرج در پیوست    ضوابط   وسایل نقلیه ای که درحدود       -82ماده  

 : دارای شرایط زیر باشند د بایدنمی کن
کـه از فاصـله      طوریه  نمایند ب  عقب بار نصب     دو طرف ها دو چراغ قرمز در آخرین نقطه         شب -الف

 . دیده شودنقلیه  و عقب وسیله دو طرف متری 150
مربع  باشد در انتهای بار آویـزان          حداقل نیم متر   هر یک روزها دو پارچه  قرمز رنگی که سطح          -ب

 . ینندب ب متری150که رانندگان پشت سر بتوانند آن را از فاصله  کنند به نحوی
زم و مناسـب بـرای بـار بـوده و حفـاظ نبایـد مـانع دیـد راننـده و یـا            دارای حفاظ و پوشش ال     -پ

 .ها و یا موجب خطر برای دیگران باشد پوشانیدن چراغ
یا غیر استاندارد برای مصرف سوخت وسایل نقلیه عمـومی           اضافی و ) باک(نصب مخزن    -83ماده  

 و بـا   ویژه با وسایل نقلیه     هاتنهمچنین حمل مواد خطرناک در جاده ها         مسافربری ممنوع است و    باربری و 
 اجازه این کار را از وزارت راه و         پیشتر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند       .رعایت مقررات مربوط مجاز است    

 . ترابری دریافت نمایند
 اجـاق گـاز     :و استفاده از وسایل آتـش زا ماننـد        ) باک( حمل مواد سوختی خارج از مخزن        -تبصره

 .ند آن در وسایل نقلیه ممنوع است، بخاری و مان)پیک نیکی(سفری 
 موسسات باید بارهای وسـایل نقلیـه را طـوری بـارگیری نماینـد و محکـم ببندنـد کـه                      -84ماده  

 در هـوا وجـود نداشـته        ریزش کردن یا باز شدن و یا پخش شـدن          به جایی یا افتادن یا     هیچگونه خطر جا  
بـارگیری و   درسـتی    است پس از اطمینان از       در هر حال راننده نیز مکلف     .  ثابت باشد  به طور کامل  باشد و   

 . وسیله نقلیه را به حرکت درآورد،استحکام آن
شـود بایـد بـا        وسیله نقلیه دیگـری کشـیده مـی        بایدک یا هر نوع وسیله نقلیه ای که          -85ماده  

وسایل اطمینان بخشی که خطر باز شدن یا گسیختن یا شکستن نداشته باشد طوری متصـل گردنـد کـه                    
 در هر حال هر نوع وسیله .ک کشی با کاهش سرعت وسیله نقلیه کشنده فاصله اولیه حفظ گردد          هنگام ید 

عهـده گیـرد    ه  نفر راننده دارای پروانه مجاز رانندگی هدایت آن را ب          نقلیه ای که کشیده می شود باید یک       
 جرثقیل  به وسیله   وسایل نقلیه ای که    .تا در صورت وقوع خطر بتواند آن را بدون وقوع حادثه کنترل نماید            

 .  از شرط داشتن راننده مستثنی هستند،شود با جدا کردن محور یا محورهایی از زمین کشیده می
 توزین شوند و راننده برگه توزین را تـا مقصـد            بایدوسایل نقلیه باربری پس از بارگیری        -86ماده  

 توزین بـه روی     برایسیله نقلیه را     و ،دار صالحیترانندگان موظفند به دستور ماموران       .همراه داشته باشد  
هرگاه ضمن توزین معلوم شود که بیش از ظرفیت مقرر بـارگیری شـده اسـت بـار اضـافی                    . باسکول ببرند 
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 ٢٨

ادامه مسـیر   .  در این صورت مسئولیت انبار کردن و حفظ آن به عهده مالک و راننده است               .تخلیه می شود  
 .زارت راه و ترابری و یا شهرداری استوسیله نقلیه متخلف، مشروط به پرداخت خسارت به و

 
  تصادفات-فصل هفتم 

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

برابـر مـاده     ایمنی هشدار دهنـده      عالیمبالفاصله وسیله نقلیه را در محل تصادف متوقف ساخته و با نصب             
کـه تشـریفات    تـا هنگـامی     ندگان وسایل نقلیه دیگر را از وقوع حادثه آگاه سازد و            راناین آیین نامه،     )71(

یـا  وسـیله نقلیـه      نیافته از تغییر وضـع       پایانو پلیس راه    راهنمایی و رانندگی    از سوی   مربوط به رسیدگی    
 .  به مراکز درمانی نمایدحانانتقال مجرواقدام به صحنه تصادف خودداری نموده و بالفاصله 

کـه وسـیله نقلیـه دیگـری بـرای انتقـال فـوری          در تصادفات منجر بـه جـرح در صـورتی       -تبصره
ن به مراکز درمانی موجود نباشد، راننده وسیله نقلیه در تصادف می تواند با عالمت گـذاری محـل                   حامجرو

 .  با وسیله نقلیه خود نمایدحان حمل مجرواقدام به ، چرخ ها در سطح راهقرار گرفتن
 در  ، اطـالع از وقـوع تصـادف       پس از و پلیس راه موظفند     اهنمایی و رانندگی    های ر واحد -88ماده  
هـای اولیـه، دوربـین     کمک نظیرتصادف به همراه تجهیزات و امکانات   اعزام کارشناس   اقدام به   اسرع وقت   

کارشـناس  . نماینـد بر حسب نیـاز      ، آنها مانندجرثقیل و   جک بادی و یا     عکاسی و فیلمبرداری، آمبوالنس،     
سیدگی کننده به تصادف موضوع را به نزدیکترین واحد انتظامی اعالم و در صورت ضرورت و بـر حسـب                    ر

         ، امـداد و نجـات،     )اورژانـس (فوریـت هـای پزشـکی        درخواسـت کمـک از نزدیکتـرین واحـد           بـرای  ،مورد
صـادف و برقـراری      و تا پایان رسیدگی به ت      نموده  اقدام آتش نشانی، مرکز راهداری، شهرداری و یا دهیاری       

 . ایمنی تردد در محل وقوع، سانحه را مدیریت می نماید
 از سـوی هـای یـاد شـده و همچنـین اعمـال مـدیریت         دسـتگاه و وظیفـه     نحوه همکاری    -تبصره

  .های کشور می رسد  برابر دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کمیسیون ایمنی راه،کارشناس تصادف
 منجر به خسارت مالی شود به نحـوی کـه امکـان حرکـت از وسـیله          اتنه هرگاه تصادف    -89ماده  

بـرای رسـیدگی و بازدیـد کارشـناس          رانندگان موظفند بالفاصله وسـیله نقلیـه را          ،نقلیه سلب نشده باشد   
  . به کنار راه منتقل کنند تا موجب سد معبر نگردد،حادثهدر محل تصادفات 

ـ      وجود ندارد و  و یا پلیس راه     انندگی  ر  و راهنماییدر نقاطی که کارشناس      -90ماده   ه یـا حضـور ب
و توانند از نظرات مستدل حداقل سه نفر از رانندگان پایه یکـم               آنان مقدور نباشد مسئوالن امر می      هنگام

 .استفاده نمایند )ت(یا پایه 
 ینشـان  فوت مکلفند بالفاصله نام و رانندگان وسایل نقلیه هنگام تصادف منجر به جرح یا  -91ماده  

ن انتظامی اعالم دارند و در صـورت        ا رانندگی وسیله نقلیه خود را به مامور       گواهی نامه مشخصات   صحیح و 
ن مربـوط،   ا، کارت شناسایی خودرو و بیمه نامه از سوی مـامور          گواهی نامه  مدارک قانونی اعم از      درخواست

 . مدارک را به آنان تسلیم نماینداین 

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

kh
ela

fi.i
r

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 ٢٩

بایـد محـل    نتصادف می نمایند    ندارد  سرنشین  که   یقلیه متوقف  رانندگانی که با وسیله ن     -92ماده  
صاحب یا راننـده وسـیله      باید  راننده و یا مالک آن،      نکردن   و در صورت مراجعه      را ترک کنند  وقوع تصادف   

را از هویت و نشـانی کامـل خـود آگـاه سـازند و در                راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه        ن  اماموریا  نقلیه و   
دیگـر   نام و نام خانوادگی و نشانی دقیق خویش و شماره و مشخصـات               ،به ایشان داشتن  نصورت دسترسی   

 الصـاق   ،وسـیله نقلیـه متوقـف     روی   بـر  دیدن قابل   یوسیله نقلیه خود را بر روی کاغذی نوشته و در محل          
 . نمایند

ی مـ و ایجـاد خسـارت       آنهـا تصـادف      ماننـد ، تاسیسات و     رانندگانی که با حیوانات، اشیا     -93ماده  
در صـورت    راه و پیشگیری از بروز حوادث احتمـالی دیگـر،            بسته شدن  به منظور جلوگیری از      بایدنمایند،  
 بیرون برده همچنین اشیا باقی مانده در محل تصادف را از سطح سواره رو             و   حیوان مرده یا مصدوم      امکان

 آگـاه س راه را از وقـوع تصـادف         صاحبان و مالکان آنها یا ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلـی            موظفند  و  
 .  نمایند

 و )92( مـواد  هرگاه راننده وسیله نقلیه در اثر تصادف توانایی اجرای مقررات منـدرج در               -94ماده  
 .ن مربـوط اعـالم دارد     امراتب را به مامور   موظف است در اولین فرصت      اشته باشد   ین نامه را ند   یاین آ ) 93(

 و در صورتی که راننده مراتب را بـه          پس از آگاهی از واقعه    اننده باشد   اگر مالک وسیله نقلیه فردی غیر از ر       
  . سازدآگاها از واقعه رن مربوط اماموراسرع وقت موظف است در مالک  ماموران مربوط اطالع نداده باشد،

 وسیله نقلیه ای که آثار    دیدن ساعت پس از     24ها و توقفگاه ها موظفند ظرف        تعمیرگاه -95ماده  
 و در صورت امکان با ذکـر        وسیله نقلیه  جای گلوله در آن وجود دارد مراتب را با ذکر مشخصات             تصادف یا 
  . انتظامی محل اعالم دارندواحد راننده به ینام و نشان

 
  راهنمایی و رانندگیعالیم -فصل هشتم

 
  هـا،  ه  ، نوشـت   کشـی هـا    انواع چـراغ هـا، تابلوهـا، خـط        عالیم راهنمایی و رانندگی مانند       -96ماده  

 قانون الحـاق ایـران بـه        ر اساس ب ،ها کشیده شود    تعیین سمت عبورکه باید روی راه      عالیم نیز و   ترسیم ها 
    ،  تهیه شـده انـد     -1354 مصوب   –مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به عالیم راهها             عبور و  کنوانسیون

 . این آیین نامه است )4 شماره پیوست(نمونه های مطابق  ، و تابلوهاعالیمو همچنین رنگ زمینه و شکل 
افقـی  و   عمـودی    عالیـم و نگهـداری     ، ترسـیم   نصـب  ،ییانتخاب، تهیه، جانما   تشخیص، -97ماده  

عـالی همـاهنگی     پیشنهاد شـورای   خواهد بود که به    اساس دستورالعملی  رانندگی درشهرها بر    و راهنمایی
ـ     رسـد و در      ترافیک شهرهای کشور به  تصویب وزیـر کشـور مـی                    عهـده وزارت راه وترابـری     ه  جـاده هـا ب

 و  عالیمبه انتخاب نوع    اقدام   خود در مواقع اضطراری راهنمایی و رانندگی و پلیس راه می توانند             .باشد می
بـه   ،بـر حسـب مـورد     مراتـب را     طور موقـت نمـوده و     ه  لزوم تهیه و نصب آنها ب     در صورت   محل استفاده و    

 .دنری اعالم نمایتراب وزارت راه وشهرداری و یا 
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 ٣٠

       کـه در   ، آنهـا  دیدن و تابلوها و چگونگی رفتار رانندگان پس از          عالیمشکل    مفاهیم رنگ و   -تبصره
  کار گروهی متشـکل از نماینـدگان وزارت کشـور، وزارت راه و             از سوی  ارائه شود،     باید موزشیآهای   کتاب

بـرای اطـالع عمـومی در اختیـار مراجـع           امـه   به همراه ایـن آیـین ن       راهنمایی و رانندگی تهیه و     ترابری و 
 .گیرد می عموم مردم قراربا همکاری شوراهای اسالمی شهرها در اختیار  و دار صالحیت

 و یا اشخاصی که     ،رانندگان کلیه وسایل نقلیه و اشخاص اعم از پیاده یا سوار بر حیوانات             -98ماده  
 و  عالیـم هـا میباشـند موظفنـد از         وانـات در راه   مسئول هدایت انفرادی و یا دسته جمعی پیادگان و یا حی          

ی رعایـت   دالیلـ بـه   و پلـیس راه     موران راهنمایی و راننـدگی      اکه م   مگر این  ،مقررات مربوط تبعیت نمایند   
 .  مجاز اعالم کنند،آنها را در محلنکردن 

 ،یـا تابلوهـا    کشـی    کنترل و تنظیم عبور و مرور ممکن است به وسیله چراغ ها یـا خـط                -99ماده  
حسـب   هر وسیله دیگری که بـر     ه  یا ب پلیس راه و    موران راهنمایی و رانندگی و      ایا م و ترسیم ها،    نوشته ها   

 یـا   عالیـم  پیـام در هر حال فرمان پلیس راهنما که ممکـن اسـت مغـایر بـا                .  به عمل آید   ، باشد الزممورد  
 .مقررات در محل باشد مقدم خواهد بود

دهنـده وسـیله نقلیـه    دو عدد عالمـت نشـان      باید  ه طویل   وسایل نقلی در دو طرف عقب      -100ماده  
الصاق گردد تـا راننـدگان وسـایل نقلیـه          )  رنگ که دارای حاشیه قرمز است       یا سفید  مستطیل زرد (طویل  

 .نداگردآگاه آنها  نپشت سر را از طویل بود
 ،شـود   کنتـرل مـی     و راننـدگی   در محل هایی که عبور و مرور به وسیله چراغ راهنمایی           -101ماده  

 : رود رنگ های زیر برای مقاصدی که معین شده است به کار می
که با چراغ سبز روبرو مـی شـوند حـق     ای  وسایل نقلیه   رانندگان   -چراغ سبز برای حرکت    -الف

در هـر حـال وسـایل       . مگر آنکه گردش به وسیله عالمت دیگری ممنوع شـده باشـد            ،عبور یا گردش دارند   
رونـد و    تقدم عبور وسایل نقلیه ای را که در مسیر مجاز خود مستقیم مـی             نقلیه در حال گردش باید حق       

  اگر جریان ترافیک در با وجود این. دـد رعایت نماینـانی را که از گذرگاه پیاده در حرکتنـحق تقدم پیادگ
جهتی که آنها در حال پیش رفتن هستند آنچنان متراکم باشد که چنانچه وارد تقاطع گردنـد بـا تغییـر و              

 ادامـه حرکـت   تبدیل بعدی رنگ چراغ نتوانند از آن خارج شوند، چراغ سبز در تقاطع، راننـدگان را بـرای                   
 . مجاز نخواهد ساخت

که با این چراغ روبرو می گردند نبایـد از          ای  وسایل نقلیه   رانندگان   -چراغ زرد برای احتیاط    -ب
 آنکه آنچنان بـه خـط ایسـت تقـاطع و یـا           عبور کنند، مگر   یی و رانندگی   چراغ راهنما  ترازخط ایست یا از     

یی و   چـراغ راهنمـا    تـراز  از عبور از خط ایست یا از         پیش نزدیک شده باشند که      یی و رانندگی  چراغ راهنما 
حال در صورت ورود قبلی به تقاطع موظفند به حرکت خود            هر در . نتوانند به آسانی توقف نمایند     رانندگی

 . از تقاطع یا گذرگاه عبور کننددیگر ادامه داده و با رعایت مقررات 
 رانندگان وسایل نقلیه ای که با چراغ قرمز برخورد می کننـد بایـد    -چراغ قرمز برای ایست     -پ

 متـری چـراغ     5خـط ایسـت در فاصـله        صـورت نبـودن      توقف کامل نمایند و در       ، ایست ویژهخط    از پیش
 .  تقاطع از وسایل نقلیه منتظر بمانند بایستند و تا روشن شدن چراغ سبز و تخلیه و رانندگیراهنمایی
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 ایـن   دیدن رانندگان وسایل نقلیه مکلفند با       -چراغ چشمک زن زرد برای عبور با احتیاط         -ت
 . چراغ از تقاطع و گذرگاه پیاده با احتیاط و سرعت کم عبور نمایند

د بـا    رانندگان وسایل نقلیه در صورت برخور      - زن قرمز برای ایست و عبور      کچراغ چشم   -ث
 فراتر روند   یی و رانندگی   چراغ راهنما  تراز یا در صورت نبودن خط ایست از         وایست   این چراغ نباید از خط    

همین اقدامات هنگـام    .  حرکت و عبور نمایند    ، خطر تصادف  نبودن توقف نموده و پس از اطمینان از         دو بای 
 . انجام شودباید تابلوی ایست دیدن

 گردش به راست به وسیله جدول یا خط کشی تعبیه           جداگانهیر  تقاطع هایی که مس   در   -102ماده  
، رانندگانی کـه قصـد گـردش بـه راسـت            نشده است، در هنگامی که چراغ راهنمایی و رانندگی قرمز است          

مـی تواننـد از     تابلوی ویژه ای که گردش به راست را مجاز اعالم می نمایـد،              داشته باشند در صورت نصب      
 که با چراغ سـبز  پیادگانی و با رعایت احتیاط و حق تقدم عبور وسایل نقلیه و             منتهی الیه سمت راست راه    

  .در حال عبور می باشند، وارد راه مجاور سمت راست شوند
هایی که به عنوان چراغ راهنمای عابر پیاده مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد،                    در چراغ  -103ماده  

 :ها دارای معانی زیر است رنگ
 . مجاز به عبور از عرض راه می باشندنگا پیاد-چراغ سبز
 . از عرض راه ممنوع استگانیادپ عبور -چراغ قرمز

         زیـر انجـام  هـای  مـان  بـا فر دار صـالحیت ن ا مـامور از سـوی هدایت و کنترل ترافیـک    -104ماده  
 : می گیرد

راه بـه   مفهوم این حرکت برای کلیه اسـتفاده کننـدگان از            -طور عمودی ه  بلند کردن دست ب    -الف
رانندگانی که توقف وسایل نقلیـه آنهـا ایمنـی کـافی نـدارد مسـتثنی                اما   .خواهد بود ) توجه توقف ( معنای
 . به توقف نمی سازدملزمشده اند     محوطه تقاطعوارد پیشتر رانندگانی را که ،این عالمت. هستند

ایـن حرکـت  بـرای         مفهوم      -طور افقی ه   و ب  دو طرف های مامور به     بلند کردن دست یا دست     -ب
هـای   دست  دست یا  باکنندگان از راه که جهت حرکت آنها در امتداد جهت نشان داده شده               کلیه استفاده 

ممکن اسـت مـامور پـس از دادن ایـن عالمـت             .  به معنای ایست خواهد بود     ،می باشد  دار صالحیت مامور
 عقـب مـامور      و  که در سمت جلـو      این حرکت نیز برای رانندگانی     .های خود را پایین بیاورد     دست یا دست  

 .باشد منزله عالمت ایست میه ب قرار دارند
هایی که سطح آنها به شکل شطرنجی و به رنـگ زرد و سـیاه                ها و یا تقاطع    در خیابان  -105ماده  
راننـدگان   ،ردهنگامی که تراکم خودروها زیاد است و امکان تخلیه به هنگام تقاطع وجود نـدا              نقاشی شده،   

 .باز نگه دارندرا  دیگر خودروها مسیر حرکت از محل نقاشی شده متوقف شوند و پیشموظفند 
 و یـا تابلوهـای   عالیـم نصب آگهی یا عالمت یا تابلو یـا وسـایلی کـه دارای شـباهت بـا         -106ماده  

ه راهنمایی و رانندگی باشد یا از آنها تقلید شود و یا منظور از آن هدایت و کنترل وسایل نقلیه باشد و یا ب                       
راهنمایی و رانندگی گردد و همچنین نصب چراغ های         های   و تابلو    عالیم دیدنطریقی باعث جلوگیری از     

طوری که موجب اشتباه رانندگان گردد ممنـوع        ه   ب  و رانندگی  چراغ های راهنمایی  کنار  رنگی تبلیغاتی در    
 . ا اقدام نمایندرفع آنهبرای  یی چنین اشیادیدنتوانند در صورت   میدار صالحیتمقامات . است
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بـرای  ی  عالیمـ  دار صـالحیت سسات یا اشخاص با اجازه مراجـع        وممکن است از طرف م     -1 تبصره
 دیـدن که این تابلوهـا مـانع       مشروط به این     ،اطراف راه نصب گردد   مکان های   به  مراجعه کنندگان   هدایت  

  . نیندازندخطرتابلوهای راهنمایی و رانندگی نشوند و ایمنی راه را به 
هـدایت بـه    تابلوهـای   و  آگهی های تبلیغـاتی     و یا الصاق     نصب   ،هیهتچگونگی    ضوابط و  -2 صرهتب
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشـور در        وسیله  ه   ب ،حسب مورد   بر ، ها جاده درشهرها و  مکان ها 

 . تعیین خواهد شددر جاده ها راه و ترابری شهرها و وزارت 
 راهنمـایی و    عالیمرانندگی و پلیس راه در       اجازه راهنمایی و   هیچکس حق ندارد بدون      -107ماده  

 ،رانندگی و دیگر وسایل تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه تغییراتی بدهد و یا در مـتن آن تصـرفاتی نمایـد                     
 .مشخص شده اندین نامه ی این آ)97( های موضوع ماده مگر اشخاصی که در دستورالعمل

دش به راست یا به چپ یا توقف یا تغییر مسیر را دارنـد مکلفنـد                رانندگانی که قصد گر    -108ماده  
 : وسیله چراغ راهنما به ترتیب زیر عالمت دهنده محل گردش یا توقف ببه   متر100 از فاصله حدودی

 . برای گردش به راست، چراغ راهنمای سمت راست وسیله نقلیه را روشن کنند -الف
 . ت چپ را روشن نمایند چراغ راهنمای سم،چپه برای گردش ب -ب
 .  چراغ راهنمای سمت راست را روشن نمایند،برای توقف -پ
، چراغ راهنمای سمت راست یا چپ       خط حرکت، در فاصله مناسب    تغییر  برای تغییر مسیر و یا       -ت

 .  روشن کنند،حسب مورد  برار
 سـایل نقلیـه غیـر     و همچنـین و   نداشته   چراغ راهنما    که رانندگان وسایل نقلیه موتوری      -109ماده  

 : شرح زیر عالمت بدهنده ها باید با دست ب موتورسیکلت ها و دوچرخه موتوری و
 . دست چپ را به طرف باال نگهدارند، برای گردش یا تغییر مسیر به راست-الف
  .طور افقی نگهدارنده  دست چپ را ب، برای گردش یا تغییر مسیر به چپ-ب
 . ایین نگهدارند دست چپ را به طرف پ، برای توقف-پ
 .  حرکت دهندبه طور متناوبور افقی از باال به پایین  دست چپ را به ط، برای کاستن سرعت-ت

 : باشد شرح زیر میه  الزم برای سبقت بعالیم و همچنین )اخبار(آگاه سازی  عالیم -110ماده 
 روز بوق کوتاه   در-الف
  .پایینبار تبدیل و تعویض نور چراغ باال و  در شب چند -ب
 ، برای جلب توجه وسایل نقلیه پشت سـر        ،باشد یا شب   که روز  هنگام سبقت گرفتن اعم از این      -پ

 . استفاده از چراغ راهنما ضروری است
 سازمان هـای خـدمات رسـانی و مـدارس بایـد             ، انتظامی ، بازرسی ،وسایل نقلیه امدادی   -111ماده  

 این آیین نامه و تجهیزات ایمنی باشند        )60(در ماده   مندرج  شنیداری و دیداری     آگاه سازی دارای دستگاه   
 .نقش و یا نصب نمایندکننده مشخص  عالیمو روی بدنه وسیله نقلیه هم عبارات و 

 و عقب وسیله    دو طرف رانندگان وسایل نقلیه که مواد خطرناک حمل می کنند باید در             -112ماده  
 به دو زبان فارسی و انگلیسـی و بـه رنـگ قرمـز               با حروف درشت و   ) خطر(ی که روی آن کلمه      ینقلیه تابلو 
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ها و موسسات حمل بار و رانندگان وسـایل نقلیـه مکلفنـد              مسئوالن شرکت  .باشد نصب کنند   نوشته شده 
 . مقررات خاص حمل مواد خطرناک را رعایت نمایند

نـاره  طوری کـه ک   ه   سطح راه توقف نماید ب     بیرونهرگاه وسیله نقلیه ای شب در کنار و          -113ماده  
 ا ـص اشیا یـرای تشخیـی در آن محل بـور کافـد و نـواره رو باشـحاشیه س وسیله نقلیه متوقف مماس بر

 درونکـه    اعـم از ایـن    (راننده یا متصدی وسـیله نقلیـه        ،   متری وجود نداشته باشد    150اشخاص از فاصله    
وسـیله نقلیـه را روشـن       خطر عقـب     و مکلف است چراغ های کوچک جلو     ) آنبیرون  وسیله نقلیه باشد یا     

 . پایین روشن سازد نور  چراغ های بزرگ را با، چنانچه چراغ کوچک خراب شده باشد.نگهدارد
 ، برای وسیله نقلیه موتوری ایجاد شـود        نشده ها خرابی و نقص پیش بینی       هرگاه در راه   -114ماده  

بی که موجب سد راه و مزاحمت      و در محل مناس    بیرون برده راننده مکلف است آن را از مسیر عبور و مرور           
 یاد شـده   که وسیله     دیگری در این مورد و در موارد     . نباشد متوقف سازد  گان  و پیاد دیگر  وسایل نقلیه   برای  

 نور کافی در راه باید به       نبودن در صورت    ، به محل مناسبی مقدور نگردد     نرکت نباشد و انتقال آ    حقادر به   
 :  ایمنی به ترتیب زیر در محل قرار دهدعالیم ، دیگرانندگانر آگاه ساختنمنظور 

 متـری جلـو و عقـب و         70 فاصله های در وسط راه چراغ الکتریکی و یا مشعل نورانی قرمز در             -الف
رفـت   وسیله موانع فیزیکی مسیر   ه  هایی که ب    در راه  .هلوی وسیله نقلیه از کار افتاده بگذارد      پیکی دیگر در    

پهلـوی وسـایل      منـدرج درفـوق در عقـب و        عالیـم ست قراردادن   هم جدا شده ا    نقلیه از  و برگشت وسایل  
        .بود متوقف کافی خواهد

 مناسـبی قـرارداده     ه هـای  صلام باید درف  یپیچ یا تپه ای از کار بیفتد عال        هرگاه وسیله نقلیه سر    -ب
 . شوند متری متوجه خطر 200 از فاصله ،شود تا رانندگان وسایل نقلیه دیگر

 روشنایی محـل  کافی بودن    کار بیفتد و به علت        از ها سیله نقلیه موتوری در راه    و هرگاه -115ماده  
 راننده باید در وسـط جـاده مثلـث هـای شـبرنگ متسـاوی                ،احتیاجی به استفاده از چراغ یا مشعل نباشد       

 در سـانتیمتر  30ضالع دارای زمینه سفید یا زرد با حاشیه قرمز از نوع عالمت احتیاط بـه ابعـاد حـداقل             اال
 .  باشد قرار دهددیدننحوی که قابل ه  متری جلو و عقب آن ب70اصله ف

) 113(مـواد  مـواد خطرنـاک در سـاعات و شـرایط منـدرج در               حامـل اگر وسیله نقلیـه      -116ماده  
 راننده یا متصدی وسیله نقلیه موظف است که در وسط جـاده چـراغ هـای     ،ها از کار بیفتد    اهر در   )114(و

 متری جلو و عقب و دیگـری در پهلـوی وسـیله از کـار                70 فاصله های ری در   تا با الکتریکی به رنگ قرمز ب    
 وسـایل نقلیـه   گونـه  زا برای ایـن  آتش استفاده از فانوس یا چراغ یا مشعل و هرگونه عالمت       .افتاده بگذارد 
 . ممنوع است
د یـک    بایـ  می کشد  ی آن را  روی یدک و هر نوع وسیله نقلیه ای که وسیله نقلیه دیگر            -117ماده  

 دو طرف از فاصله دور و از      دیگر   سانتیمتری طوری نصب شود تا رانندگان        50پرچم سفید به ابعاد حداقل      
 . ببینندا رجاده آن 
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  مقررات رانندگی-فصل نهم
 

  مسیر و جهت عبور - اولبخش
یـا مسـیر عبـوری سـمت راسـت راه          عبـور   رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظفند از خط         -118ماده  

 : موارد زیر در  مگر، نمایندحرکت
  سبقت گرفتن از وسیله نقلیه جلو هنگام -الف
  .باشدنعبور امکان  و بسته شدههر علتی ه  که سمت راست راه بهنگامی -ب
 چپ ه  هنگام گردش ب-پ

 وسایل نقلیه باید در مسیر بین خطوط حرکت کنند و           ،هایی که خط کشی شده     راه  در -119ماده  
استفاده  با   ابتدا احتیاط کامل را نموده و       ،خروج و تغییر خط حرکت    نیاز به    د و در صورت   از آن خارج نشون   
 رانندگان وسایل نقلیه دیگر را از قصد خـود آگـاه سـازند و سـپس بـا                   ،دادن عالمت   یا با  از چراغ راهنما و   

ور دیگـر    عب  های  در حرکت هستند وارد خط     کناریرعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه ای که در خطوط           
هرگونه تغییر مسیر حرکت به چپ و راست ممنوع است، مگر بـا              ،ندارندخط کشی    که یهای  در راه  .شوند

همچنین انحراف و   . رعایت احتیاط و دادن عالمت و رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه هم مسیر و مجاور               
قت مجـاز و بـا رعایـت ضـوابط     ممنوع است، مگر در موارد سب   ) مخالف(تجاوز وسایل نقلیه به مسیر مقابل       

 .  سبقت
 بخـش  دیگر به سـه      عالیموسیله خط کشی یا     ه  هایی که ب    وسط راه  بخشرانندگی در    -120ماده  
 و مقـررات    عالیـم  بـا رعایـت       بر حسب مورد   ،چپه  سبقت گرفتن یا گردش ب    برای  جز  ه  ب ، اند تقسیم شده 

  .مربوط، ممنوع است
دو خـط   یـا    ممتـد و  های یـک خـط       خط کشی    مانند ،الیمعوسیله  ه  که ب  ییها راه در -121ماده  

 راست راه حرکت کننـد و  بخشانندگان موظفند از ر ،ند تقسیم شده ابخشموانع فیزیکی به دو   ممتد و یا    
 در برخی از بخش های راه که یک خط از دو خـط ممتـد بـه خـط بریـده                      .حق ندارند از روی آنها بگذرند     

بـه  سمت خط بریده در حرکتند مجاز به سبقت گـرفتن و یـا گـردش                تبدیل شده است، رانندگانی که در       
         مقـررات بخشـهای سـبقت و گـردش،        با توجه بـه طـول خـط بریـده و بـا رعایـت                 بر حسب مورد و      ،چپ

 .می باشند
طرفه رانندگان وسیله نقلیه باید در جهت و مسیر مجاز عبـور کننـد و                های یک  راه در -122ماده  

 . هر شکل ممنوع استه تعیین شده ببرخالف مسیر  حرکت
    خـط کشـی و یـا موانـع فیزیکـی مشـخص             مانند ،عالیموسیله  ه   در میدان هایی که ب     -123ماده  

شده اند رانندگان وسایل نقلیه موظفند از سمت راست آنها گردش نمایند و حرکت درخالف جهت تعیین                 
 . مت چپ مجاز اعالم شود عبور از س، دیگرعالیموسیله ه  مگر آنکه ب،شده ممنوع است
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 ٣۵

 وسایل گونههایی که عبور وسایل نقلیه کندرو مجاز اعالم گردیده، رانندگان این         در راه  -124ماده  
در هر حال مکلفند از اولین خط عبور سمت راست یا محل هایی که بـرای عبـور آنهـا تعیـین شـده                    نقلیه

 . حرکت نمایند
وبروی وسیله نقلیه دیگری در جهـت مخـالف حرکـت           که وسیله نقلیه ای از ر      هنگامی -125ماده  

 در طرف راست خود حرکت نماید و در صورت لزوم به            تا حد امکان  بایستی   یک از آنها    راننده هر  ،کند می
اگر در انجام این عمل مانع وجود داشته باشد و          .  سواره رو در جهت حرکت خود نزدیک شود        بخشحاشیه  

 از سرعت خود کاسته و در صورت لزوم توقف نماید تـا بـه       دبای،  او شود یا وسیله نقلیه دیگری مانع حرکت       
 . وسایل نقلیه جهت مقابل اجازه عبور دهد

 
  سرعت  - دومبخش

 و   دیگر راهنمایی  عالیمها و مناطقی که میزان سرعت رانندگی به وسیله تابلو یا             در راه  -126ماده  
 :  می باشدزیرل نقلیه به قرار یگان وسا سرعت مجاز برای رانند، است معین نگردیدهرانندگی

  در شهرها و مناطق مسکونی -اول
  معابر شریانی درجه یک-الف

  کیلومتر در ساعت 125 و حداکثر 70ها حداقل   آزادراه-1
  کیلومتر در ساعت 100 حداکثر ها  بزرگراه-2
  معابر شریانی درجه دو-ب
  در ساعت  کیلومتر60حداکثر  ی شریانی اصلیها  خیابان-1
  کیلومتر در ساعت 50حداکثر شریانی فرعی های  خیابان -2
  کیلومتر در ساعت30ها حداکثر  و میدان در این معابر - معابر محلی -پ

 مسکونی   شهر و مناطق غیربیرونهای   در راه-دوم
  .کیلومتر در ساعت 125  و حداکثر70حداقل -ها  آزادراه-الف
 . کیلومتر در ساعت115حداکثر  -ها  بزرگراه-ب
  . کیلومتر در ساعت90ها  حداکثر   و شب100 حداکثروزها ر -اده هاج -پ

     )سـرعت ( در خط سـوم      اتوبوس، مینی بوس، و انواع بارکش ها به استثناء وانت ها          تردد   -1 تبصره
 .های شهری و بین شهری ممنوع است آزادراه

     وتـوری در هـر یـک از خـط هـای عبـوری       حداکثر سرعت مجاز بـرای وسـایل نقلیـه م    -2تبصره  
 . تعیین می گرددعالیمها با توجه به شرایط محل به وسیله  آزادراه

  شـهر و منـاطق غیـر       بیرونهای   در راه  تغییرات بعدی در میزان سرعت های قید شده          -3تبصره  
 . وزارت راه و ترابری تعیین و اعالم می گردداز سوی مسکونی

 دیگـر   عالیـم حسب ضرورت با نصب تـابلو یـا          ی که بر  یها  محل دراه ها در  عالوه بر آزا   -127ماده  
 .  مجاز نخواهد بود، رانندگی با سرعت کمتر از حداقل،حداقل سرعت نیز معین گردیده است
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 ٣۶

ها آن قدر با سرعت کم حرکت نماینـد کـه باعـث کنـدی                 رانندگان حق ندارند در راه     -128ماده  
 .  از خطر و تصادف ضروری باشدپرهیز مگر آنکه برای ،وندبش  آننابسامانیعبور و مرور یا 

مور ا یـا مـ  یی و رانندگی رانندگان وسایل نقلیه موظفند در تقاطع هایی که چراغ راهنما   -129ماده  
طـور کلـی    ه  ها، جاده های تنگ و تپه ها و ب         پیچ  در سر  ،وجود ندارد  یا تابلوی ایست     راهنمایی و رانندگی  

 بارنـدگی یـا مـه یـا         هنگـام ی در مسیر حرکت آنان وجود داشته باشد و همچنین           هایی که موانع   در محل 
 از خطـر یـا تصـادف      پرهیـز حسـب مـورد بـرای        حدی که بر    آنها از سرعت وسیله نقلیه تا      مانندکوالک و   

 .  بکاهند و با سرعت مطمئن حرکت نمایند،ضرورت دارد
هـای تنـگ یـا پرجمعیـت و یـا            و گـذرگاه  رانندگان وسایل نقلیه هنگام عبور از معـابر          -130ماده  

 مکلفند آهسته و با سرعت مطمئن حرکت کنند و ،دیده نمی شود متر مقابل آنها   50 که بیشتر از     هنگامی
 حرکـت وسـیله     ،حسب مورد  بر ،پیادگانبرای  نظم و مزاحمت    در  در صورت احتمال وقوع حادثه یا اخالل        

 . نقلیه را کند یا آن را متوقف سازند
 کیلـومتر در    40رانندگی با انواع دوچرخه های موتوردار در شـب بـا سـرعتی بـیش از                  -131ماده  

 متـری   100که نور چراغ جلوی آنها برای تشخیص اشـیا و انسـان از فاصـله                  مگر این  ،ساعت مجاز نیست  
 .کافی باشد که در این صورت هم نمی توانند از حداکثر سرعت مقرر تجاوز نمایند

 

  سبقت- سومبخش
 در جهت آنان حرکـت مـی       که ای را   نقلیه  که قصد سبقت گرفتن از وسایل      رانندگانی -132ه  ماد

 مـت عالدادن  یـا بـا   روشن کردن چراغ راهنما وپس از در صورت لزوم  در محل های مجاز و     ،نمایند دارند 
کـردن  روشـن    بـا    بار دیگر  ،پس از سبقت و طی مسافت کافی       از سمت چپ آنها سبقت گیرند و         تنهاالزم  

 بـه نحـوی      قرار گیرند  مسیر قبلی خود    و در    متوجه   راهدادن عالمت به طرف راست      ا با   ـیراغ راهنما و    ـچ
بـا وجـود ایـن     .د یـا موجـب تصـادف نشـود    نشو بستهکه از آن سبقت گرفته شده       که راه وسیله نقلیه ای    

 . از خواهد بودکه در حال گردش به چپ می باشد مج سبقت گرفتن از طرف راست وسیله نقلیه ای
 و   آن شـود بایـد تـا فاصـله دور          واردمسیری که راننده می خواهد برای سبقت گرفتن          -133ماده  

وسیله نقلیه بوده و تفاوت سرعت بـین وسـیله نقلیـه او و وسـیله                 ز هرگونه  ا  از طرف مقابل خالی    مطمئنی
ن خود و ترافیک سمت مقابل      خطر انداخت ه  این ترتیب موجب ب   ه  نقلیه جلویی برای سبقت کافی باشد تا ب       

 . نشده باشد
      راه را بـرای وسـیله      داز آنها سبقت گرفته مـی شـود بایـ         که   ل نقلیه ای  یرانندگان وسا  -134ماده  

 . کنند و بر سرعت خود نیفزایند باز که در حال سبقت گرفتن است نقلیه ای
 :ت گرفتن در موارد زیر ممنوع است سبق-135ماده 
 .ی که میدان دید راننده کم استیی تند و سرباالها ر سرپیچد -الف
 مگـر   ،ها یا در تقاطع راه آهن       از آن یا در تقاطع راه      پس متر   50ها تا     متر مانده به پیچ    50از    -ب

 . باشدشده  سبقت مجاز شناخته ،وسیله عالیمه بآنکه 
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 ٣٧

 . علت کافی نباشد هره که روشنایی و میدان دید بهنگامی   -پ
 وجود  دلیل مگر در راهی که به       ،که خود در حال سبقت گرفتن است       سیله نقلیه ای  سبقت از و   -ت
 . این عمل مجاز باشد عبور یا بیشتر، سه خط
  .ها در معابر شهری ها و کامیون  برای اتوبوس-ث
 سـبقت   ،عالیـم وسیله  ه   مگر آنکه ب   ،ها تا انتهای آنها    ها و پل    تونل ورودی متر مانده به     100از   -ج
 . ناخته شده باشدمجاز ش

 .  سبقت گرفتن ممنوع اعالم شده باشدویژه عالیمدر نقاطی که با نصب  -چ
         هنگامی کـه وسـیله نقلیـه ای در فاصـله ای نزدیـک و غیـر ایمـن از روبـرو در حـال حرکـت                           -ح
 . می باشد

 

  حق تقدم عبور - چهارمبخش
 مگر در مـواردی کـه       ، همه اجباری است   رعایت مقررات مربوط به حق تقدم عبور برای        -136ماده  

 . خالف این حکم داده شده باشدو رانندگی  راهنمایی ویژه  عالیمبه موجب مقررات خاص یا 
 و میدان هایی که هیچگونه عالمـت و چـراغ            ها حق تقدم عبور وسایل نقلیه در تقاطع       -137ماده  

 :  به ترتیب زیر است، وجود نداشته باشدیی و رانندگیراهنما
حرکتنـد بخواهنـد بـا هـم         اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در        هم عرض   در تقاطع    -الف

  .کند  حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت راست گردش می،واحدی شوند  خیابان مجاوروارد
  حـق تقـدم    ،برسـند هم عرض   هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع                -ب

 . ی است که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارداعبور با وسیله نقلیه 
حـال    میـدان در   در درون یل نقلیه ای است که      ا حق تقدم عبور با وس     ان ها  ورود به مید   هنگام  -پ

                                .حرکت هستند
طور مسـتقیم و در سـمت و مسـیر    ه ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که ب          در سه راه   -ت

 .ست از عرض راه تالقی کننده کمتر باشد ا عرض خیابانی که مسیر آنحتی اگرکند  مجاز حرکت می
  در برخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم با وسـیله ای اسـت کـه از راه اصـلی عبـور                        -138ماده  

در صورت لزوم  ، از ورود به راه اصلی  پیش باید   ،ه از راه فرعی وارد راه اصلی می شوند        کرانندگانی   .می کند 
و بـا   پس از رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه ای که در مسـیر مجـاز خـود در راه اصـلی                       توقف نموده و  
 . وارد این راه بشوند،عبور می کنندسرعت مجاز 
 یا گاراژ    راه برای وسیله نقلیه ای که از راه خصوصی یا شانه          )138( مقررات ماده  رعایت -139ماده  

 .  آنها به معابر عمومی وارد می شود نیز الزم استمانندو یا کوچه یا تعمیرگاه 
ل نقلیه متوقفی کـه در      یای که در مسیر مجاز در حال حرکت است بر وسا           وسیله نقلیه  -140ماده  

 . حرکت به جلو یا عقب، گردش و یا دور زدن هستند حق تقدم عبور داردشروع حال 
 گان حق تقدم عبور با پیاد     ،باشدنداشته   یی و رانندگی  در گذرگاه پیاده که چراغ راهنما      -141ماده  

 . است

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

kh
ela

fi.i
r

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 ٣٨

   که وسایل نقلیه روبروی یکـدیگر حرکـت مـی کننـد، هرگـاه               ی در خیابان یا در تقاطع     -142ماده  
 وسیله ای بخواهد گردش به چپ کند حق تقدم با وسیله نقلیه ای اسـت کـه مسـتقیم و در مسـیر مجـاز                        

 کنار خیابان حق تقدم با وسیله ای است که ضمن حرکت به عقـب               )پارک(توقف  محل   در. نماید عبور می 
    . کردن استتوقف یا پارکمشغول 

هایی که مسیر حرکت وسایل نقلیه به علت وجـود موانـع ثابـت اعـم از وسـایل                    در راه  -143ماده  
 و یـا بـرای عبـور از         بسـته ، حفاری و خرابی راه      نقلیه پارک شده، مصالح ساختمانی، اشیا، عملیات عمرانی       

 حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که مسیر عبـور آنهـا بـاز یـا سـهم عبـور                       ،مسیر مجاز کافی نباشد   
 . بیشتری را دارا می باشد

های کوهسـتانی    مشابه راه هایویژگیدار با  های شیب های کوهستانی و یا راه     در راه  -144ماده  
جهـت    راننده ای که در    ،باشد ممکن و یا مشکل می     وسایل نقلیه طرف مقابل غیر    کنار   عبور از    هاکه در آن  

ی در حرکت است تقدم     یبه راننده ای که در جهت سرباال        به کنار راه رفته و     دسرازیری در حرکت است بای    
 . عبور بدهد

حـق تقـدم عبـور بـا         راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد          دو طرف های مسطح که      در راه  -تبصره
 . نقلیه ای است که در طرف پرتگاه قرار دارند وسایل

 یـا شـانه کـافی    )پـارک (توقف  که در کنار آن جای )144(های مندرج در ماده    ر راه  د -145ماده  
 یکی رفتناستفاده از آن از عقب با تواند با استفاده از آن به کنار برود و         نحوی که راننده می   ه  وجود دارد ب  

 با استفاده از آن به راننده واقع در جهت دی بای ی راننده واقع در جهت سرباال     ،ایل نقلیه جلوگیری کند   از وس 
یکـدیگر عبـور کننـد بـه        کنـار   خواهند از    می چنانچه یکی از دو وسیله ای که      . سرازیری اجازه عبور دهد   

در جهت سرازیری قرار دارد      وسیله ای که     دبایرا   این عمل    ، مجبور به عقب رفتن بشود     ،منظور امکان عبور  
 . ی آسانتر باشدی راننده واقع در جهت سرباالاز سویطور آشکار انجام آن ه  مگر آنکه ب،دهدانجام 

 
 ها  پنجم ـ استفاده از چراغبخش

 دیگری زمانو همچنین در هر محل یا      در حرکت است    شب   ی که اراننده وسیله نقلیه     -146ماده  
 آنهـا دیـد   ماننـد اشی از ابری بودن هوا، وجود مه، باران، برف، عبور از تونل و              نور کافی ن   نبودن که به علت  

 .  باید چراغ های وسایل نقلیه را به ترتیب مقرر در مواد بعدی روشن نماید،کافی وجود ندارد
 از چراغ های جانبی جلـو       تنهادر خیابان ها و جاده هایی که نور کافی وجود دارد باید              -147ماده  

 . استفاده شود) ینینور پا(های جانبی جلو از چراغ عبور  صورت خرابی ناگهانی چراغ درو عقب و 
ـ              هنگامی -148ماده   هـم حرکـت    ه  که چراغ ها باید روشن باشند، اگر چند وسیله نقلیه متصـل ب

 شوند ضرورت ندارد ولـی در هـر         محل نصبشان پوشیده می    با توجه به  که   کنند، روشن کردن چراغ هایی    
 .غ های جلوی وسیله اولی و چراغ های عقب وسیله آخری باید روشن باشندحال چرا
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 ٣٩

) نـور بـاال  (رانندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند که در جـاده هـا از چـراغ راننـدگی             -149ماده  
 مگر در موارد زیـر کـه بایـد از چـراغ     ،اشیا و اشخاص را در فاصله دور ببینند   استفاده کنند تا بتوانند کلیه    

  :استفاده نمایند) نور پایین(عبور 
ر ایـن صـورت     د. روبرو شدن با وسیله نقلیه ای که از جهت مخـالف حرکـت مـی کنـد                هنگام   -الف
اسـتفاده نمایـد تـا راننـده طـرف مقابـل       ) نور پایین( از چراغ عبور  متری150حداقل  از فاصله دراننده بای 

جلوگیری از تابش خیره کننده نور       ین حال برای  در ع . بتواند به راحتی و بدون خطر به راه خود ادامه دهد          
حسب مورد از چراغ های کوچک یا چـراغ هـای مـه شـکن اسـتفاده                  برمی توان    ،به چشم رانندگان دیگر   

 . نمود
هنگامی که وسیله نقلیه از فاصله نزدیک عقب وسیله نقلیه دیگری کـه درحـال حرکـت اسـت                    -ب

 . ن باشد مگر وقتی که درحال سبقت گرفت،عبور می کند
) ها ها و بزرگراه استثنای آزاد راهه ب(ها  ی که در شانه راه   اچراغ های جلو وسایل نقلیه       -150ماده  

خـاموش شـود و بـرای       بایـد    حرکت وسایل نقلیه ای کـه از مقابـل در حرکتنـد              دیدن نمایند با  توقف می 
 .    ند چراغ های کوچک و جانبی را روشن نمای،تشخیص وجود و ابعاد وسیله نقلیه

 مگـر در  ،در وسـایل نقلیـه ممنـوع اسـت       و رنگارنگ   های چشمک زن      چراغ استفاده از  -151ماده  
 .ین نامه مجاز باشدیآاین مواردی که به موجب 

 
 ـ گردش  ششم بخش

  :شرح زیر استه ها ب  قواعد گردش در تقاطع -152ماده 
ی که در جلو و      ا یت وسایل نقلیه  توجه به سرعت و جهت و موقع        با ددش به راست بای    برای گر  -الف

وارد خـط   ،  و یا با دادن عالمـت      چراغ راهنما    و با استفاده از   کنند با فاصله کافی و مناسب         عقب حرکت می  
 . از کنار تقاطع بگذرندبه طور کاملعبور سمت راست شده و 

جلـو و   ای کـه در       توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیـه           با د برای گردش به چپ بای     -ب
با دادن عالمت وارد مسـیر      یا  چراغ راهنما استفاده نموده و      کنند از فاصله کافی و مناسب         عقب حرکت می  

 درحدود مرکز تقاطع قـرار گیـرد و  نقلیه  وسیله   ،ورود به تقاطع   طوری که پس از   ه  سمت چپ شده ب   مجاز  
ل مجاز در حرکتند با حداقل      و مح مسیر  در   مستقیم و که  ای     حق تقدم عبور وسایل نقلیه     رعایت سپس با 

مجـاورت محـور وسـط آن        نظـر در   ورود به خیابان مورد    که پس از   نحویه  سرعت به چپ گردش نماید ب     
 .خیابان قرار گیرد

  و  بـوده  خط عبور رفت و برگشت     که منحصر به دو     شهر بیرونهای   چپ در راه  ه  گردش ب   برای -پ
قلیه موظفند وسیله نقلیـه را در شـانه راه و     ن وسایل ان رانندگ ،وجود نداشته باشد  یزیکی وسط جاده    فمانع  

توجه به سـرعت و جهـت و         راه متوقف نموده و سپس با      الیه سمت راست     در منتهی  ،آننبودن  در صورت   
بـا  یـا   با استفاده از چراغ راهنما و       باشند و     طور مستقیم درحال حرکت می    ه  ای که ب     موقعیت وسایل نقلیه  

 .ردش نمایند به گاقدامدادن عالمت 
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 ۴٠

   راننـدگان موظفنـد وسـیله نقلیـه را بـه           ،طرفه برای گردش بـه چـپ       های یک  راه در -153ماده  
 .  هدایت و سپس به چپ گردش کنندچپ خیابانالیه طرف   منتهی

ها که میـدان دیـد کـافی         ها و تونل   ییها و سرباال    متری پیچ  150 دور زدن در فاصله      -154ماده  
 . ممنوع است) یک خطه ممتد یا دو خطه ممتد(یا ممتد ط پر نیست و همچنین از روی خ

       ها و ورودی و خروجی آنهـا ممنـوع          ها و بزرگراه   در آزادراه قب راندن وسیله نقلیه      به ع  -155ماده  
بسـته  حادثـه و     از وقوع هرگونه     پرهیزبرای   به هنگام ضرورت، با احتیاط کامل        ی دیگر ها در راه . می باشد 

 . مجاز است ، دیگرر وسایل راه عبوشدن
که با ترسیم جهت نما بر سـطح آنهـا مسـیر حرکـت مشـخص شـده،                  در تقاطع هایی     -156ماده  

 عـابری مر  د. به حرکت خود ادامه دهند     سطح تقاطع بر  شده  ترسیم  جهت  همان  در   تنها ندرانندگان موظف 
امکان مسیر مشخص شده     با ترسیم جهت نما بر سطح آن مسیر حرکت مشخص شده، رانندگان تا حد                که

ییر خط یا توقف یا گردش داشـته باشـند کـه در ایـن      دنبال می کنند، مگر اینکه قصد تغبر سطح معبر را   
  .صورت با رعایت کامل مقررات، از مسیر مشخص شده خارج می شوند

 

  هفتم ـ توقفبخش
      ایــد در کــه مســافر ندارنــد ب  هنگــامیبیســیم دار تاکســی هــای خطــی وراننــدگان  -157مــاده 

 . کنند توقف تعیین شده  های ایستگاه
 دسرنشینان خود بای  مسافران و یا    ل نقلیه برای سوار و پیاده کردن        یوسا کلیه رانندگان  -158ماده  

 .رو توقف نمایند  الیه سمت راست سواره  در منتهییا های مجاز و  محل  درتنها
لیه عمومی بین شهری در صـورت وجـود پایانـه            وسایل نق  ان سوار و یا پیاده کردن مسافر      -تبصره 

 . مجاز استیاد شده در پایانه تنها ،مسافربری در شهر
ل نقلیـه و    یعبور یا مسیر وسـا      های ل نقلیه در خط   یهرگونه توقف کوتاه یا طوالنی وسا      -159ماده  

ه موجـب   فـروش کـاال کـ      خریـد و   ها برای عرضـه و      و همچنین توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه        گانپیاد
احتمـال   یا کاهش توجه رانندگان از راننـدگی و     دید و   یا وسایل نقلیه در محل یا انحراف         تجمع اشخاص و  

اضطراری که امکان انتقال وسـیله       در صورت توقف  نقلیه   رانندگان وسایل    .ممنوع است وقوع تصادف گردد    
متـری   70از فاصـله    ،  عالیـم   بـا نصـب    موظفند ،مسیر عبوری وجود نداشته باشد      خط و یا   بیروننقلیه به   

 .  را آگاه نمایندپیادگانو دیگر ل نقلیه یرانندگان وسا
 در محـل    حتیای را که موتور آن روشن است           ای مجاز نیست وسیله نقلیه       هیچ راننده  -160ماده  

 چـرخ  راننـدگان بایـد      ،دار پس از توقـف     ب در معابر شی   .ود از آن پیاده و دور گردد      خمجاز متوقف سازد و     
موتور را خاموش  نکات ایمنی، دیگربا رعایت و سپس د نپیچانببه سمت کناره راه را های جلو وسیله نقلیه     

  .، مگر در راه هایی که کناره آنها منتهی به پرتگاه باشددنشوو پیاده 
 : شود توقف نمایند  ل نقلیه در موارد زیر موظفند به ترتیبی که مقرر میی رانندگان وسا-161ماده 
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 ۴١

 خود را   دیداری یا   شنیداری آگاه سازی های   ل نقلیه امدادی که دستگاه    ی برخورد با وسا   هنگام -لفا
و راه را    امکان وسیله نقلیه را در مسیر مجاز خود به سمت راسـت راه هـدایت              تا حد   انداخته باشند    به کار 

 . ل نقلیه امدادی متوقف شوندی تا گذشتن وسادر صورت لزوم و برای آنها باز کنند
سـپس  و   باید بایسـتند     ندارند،  و رانندگی  مور راهنمایی ا یا م  عالیم از ورود به تقاطعی که       پیش -ب

 . با احتیاط کامل از تقاطع بگذرند
 وسیله نقلیـه خـود را        از رسیدن به گذرگاه پیاده و در صورت حضور یا عبور اشخاص باید             پیش -پ

 تـا  پیادگـان بـا        ت سر را نیز به توقف دعوت نمایند        با دادن عالمت رانندگان پش      همچنین و متوقف سازند 
  .آرامش عبور کنند

 درحال توقـف    دانش آموزان که برای سوار و پیاده کردن        های مدارس   هنگام برخورد با اتومبیل    -ت
  .، توقف نمایند تا دانش آموزان با ایمنی کامل از عرض راه عبور کنندباشند می

 الکتریکی یا مکـانیکی     عالیم هنگامی که    ،آهن شهری     و یا راه   آهن   های همسطح راه     در تقاطع  -ث
شـده یـا درحـال بـاز و          بسته دارد یا دروازه عبور    نزدیک شدن آن را اعالم می      یا پرچم قرمز یا سوت قطار     

 متـری عالمـت یـا دروازه        5الاقـل در      بایـد  ،باشد  روی ریل متراکم     زو یا مسیر عبوری ا     بسته شدن است  
 . تا قطار بگذرد و تقاطع برای عبور آزاد گرددتوقف کامل کنند

 .ممنوع استدیگر حرکت در پوشش وسایل نقلیه امدادی برای وسایل نقلیه  -1تبصره 
بـه    موظف ها یا وزارت راه و ترابری       شهرداری ، حسب مورد  ،آهن   در معابر متقاطع با راه     -2 تبصره

 . می باشند همسطح گذرگاه غیرایجاد 
  ای کـه    ل نقلیـه  یمـدارس و وسـا     هـای   اتومبیل به ویژه ل نقلیه موتوری    یگان وسا رانند -162ماده  

بـه طـور   وجود نداشته باشد باید چند عالمتی   آهن هر    تقاطع راه محل   در   ،باشند   حامل مواد خطرناک می    
از هر حال هنگـام عبـور         در .بگذرند   از تقاطع  ،خطر بودن معبر      توقف کنند و پس از اطمینان از بی        کامل

 . باشند   مجاز به تعویض دنده نمی،ها روی ریل
  :های زیر ممنوع است ل نقلیه در محلیایستادن یا توقف وسا -163ماده 
  .گذرگاه پیادهو رو   پیاده -الف
  .ها  اتومبیل رو ساختمان و خروجیورودیها یا   ها و کوچه  ها و جاده  خیابانورودیمقابل  - ب
  .داخل تقاطع -پ
  .آهن  ها یا تقاطع راه  متری میدان یا تقاطع یا سه راه15اصله  ف در-ت
  .ها راه ردشده صب نآب شیرهای نشانی و    متری شیرهای آب آتش15  فاصلهدر -ث
هـایی کـه توقـف وسـایل          و یا محل    و رانندگی  ییهای راهنما  متری اطراف چراغ   15 فاصلهدر   -ج

 . بشود  و رانندگی راهنماییعالیمنقلیه مانع دید 
  .ها از ابتدا تا انتهای پیچ -چ
بیمارستانها و فوریت هـای       و  پلیس ،نشانی  آتشو یا خروخی مراکز      ورودی متری   15 فاصله   در -ح
  .پزشکی

  .)توقف دوبله(باشند  ای که خود متوقف می  ل نقلیهیکنار وسا -خ
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 ۴٢

 .ها و معابر در ارتفاع  تونلدرونو ها  روی پل -د
رو عبـور     ی از سواره  بخش مجبورند از    گانرو آن قابل عبور نبوده و پیاد         ی که پیاده  های در خیابان  -ذ

 . کنند
 مشـخص    و راننـدگی    راهنمـایی  عالیـم ل نقلیه همگانی و حریم آنها که با         یساوهای   در ایستگاه  -ر

 . است
 ون ممنوع   توقف ممنوع و یا ایستاد    های  ولتابرانندگی مانند     و راهنمایی عالیم که هایی در محل  -ز

 .داللت بر ممنوعیت توقف نمایدنیز یا معابر  یا خط کشی های شطرنجی در سطح تقاطع و
ر طـول مسـیرهای ویـژه    د نیـز و تعمیر، شستشو و تعـویض روغـن        در حال   در هر نقطه از معابر       -ژ

 .ها  عبور آزادراه هایاتوبوس و دوچرخه و همچنین در طول مسیر و خط
یـا انـواع     نصب شده و یا توقف بـا کـارت پـارک             )پارکومتر(توقف سنج   در جاهایی که دستگاه      -س

هزینه توقـف و    نکردن  علت پرداخت   ه   ب ،باشد  مجاز می  مشخص کننده،  عالیمبا  سنج  توقف  دیگر تجهیزات   
 .توقف  زمانپایان کارت پارک مجاز و یا نداشتنیا 

پارک و مشابه آنها و همچنـین       مراجع مسئول موظفند هنگام استفاده از پارکومتر، کارت          -تبصره 
، نماینـد    می  آن نصب  مانندکه تابلوهای ایستادن ممنوع، توقف ممنوع و حمل با جرثقیل و             هایی در محل 

حمل با جرثقیـل را      های ممنوعیت توقف و    زمانوسیله تابلو مستطیل شکلی در زیر تابلوهای یاد شده          ه  ب
  .اعالن کنند

 
 سیکلت و دوچرخه  مقررات اختصاصی موتور- هشتمبخش

رانندگان و سرنشینان هر نوع موتورسیکلت و دوچرخه موتوردار بایـد بـه کـاله ایمنـی                  -164ماده  
 . حرکت از آن استفاده نمایند مجهز باشند و در طول

 رانندگان موتورسیکلت نباید در یک خط عبور به موازات و در کنـار خودروهـا حرکـت                  -165ماده  
 .کنند

 روی زین موتورسیکلت بنشینند و حق       تنهارانندگی  هنگام   د موتورسیکلت بای  رانندگان -166ماده  
 برابر اسـتاندارد سـاخت       مگر آنکه در ترک نیز یک زین کامل        ،بر ترک سوار کنند    را ندارند شخص دیگری  

 . باشد) سایدکار(یکلت دارای یدک پهلو سموتور  نصب شده یاموتورسیکلت
دوچرخه سوار از پیاده رو و وسط دستجات، بـازار و           ر گازی و    موتورسیکلت و موتو  عبور   -167ماده  

 . نقاط شلوغ ممنوع است
و نامتعـارف   راننـدگی بـار   هنگـام دوچرخه سواران حق ندارنـد      موتورسیکلت سواران و     -168ماده  

های آنان از     برداشتن دست  نیازمندکه    یا اعمالی انجام دهند    نمایشی دیگری حمل کنند یا حرکت       یاشیا
 . فرمان باشدروی 

 . لغزنده بودن راه ها ممنوع استهنگام راندن موتورسیکلت، موتور گازی و دوچرخه -169ماده 
 .  زین ممنوع استفاقدرانندگی با دوچرخه  -170ماده 
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 ۴٣

 مگـر آنکـه زیـن اضـافی     ،ترکه سوار کـردن اشـخاص روی دوچرخـه ممنـوع اسـت             دو -171ماده  
 .باشدبرای این کار داشته استاندارد 

 :دوچرخه سواران مکلفند -172ماده 
       لی از طـرف راسـت راه عبـور نماینـد و بـرای گذشـتن از وسـا                  بـه طـور کامـل     هنگام حرکت    -الف

 . عمل آورنده احتیاط را ب اند منتهای  ای که در کنار راه توقف کرده  نقلیه
 مگـر آنکـه معبـر       ،در یک ردیف حرکت کنند    باید   ، دوچرخه سواران  زیاد بودن تعداد  در صورت    -ب

 .  معبر ویژه عبور و مرور نمایندبیرون در این صورت حق ندارند .شده باشدداده آنها اختصاص  ای بر  ویژه
 

  مقررات مختلف-فصل دهم
 

 موظفند  ،کنند  که در پشت سر وسیله نقلیه دیگر حرکت می         ای   ل نقلیه یرانندگان وسا  -173ماده  
       چگـونگی رعایـت فاصـله مناسـب بـه وسـیله           . تصـادف حفـظ کننـد      لوگیری از   جفاصله مناسبی را برای     

های آموزشی موضـوع تبصـره مـاده         کتاباز طریق   تهیه شده و با روش قاعده دو ثانیه         متن های آموزشی    
 . گواهی نامه آموزش داده می شوددرخواست کنندگانبه  ،این آیین نامه )97(

هـای طویـل هسـتند و        گـری کـه دارای یـدک      ل نقلیـه دی   یهای بزرگ و وسا    کامیون -174ماده  
 ،کنند  ها حرکت می   جادهدر  در یک ستون    و دسته جمعی     صورت کاروان ه  ای که ب     همچنین وسایل نقلیه  

نقلیه دیگری  ل نقلیه جلوی خود داشته باشند به طوری که وسیله     ی عبور باید فاصله بیشتری با وسا      هنگام
 . دنشومجاز عبور خود  در جلو آنها وارد مسیر بار دیگر سبقت اند پس از بتو،گیرد  سبقت می که از آنها

لیه و همچنین گذاشتن بـار      سوار کردن بیش از ظرفیت مجاز تعیین شده در وسیله نق           -175ماده  
 .  که مانع دید راننده گردد ممنوع استبیرونیا درون آن اعم از  یگر در قسمت جلو یا عقبد یا اشیا

های کم عـرض و باریـک یـا عقـب               عبور از جاده   هنگامل نقلیه سنگین    یرانندگان وسا  -176 ماده
 .  از هرگونه خطری همراه داشته باشندپرهیز باید یک نفر کمک راننده برای ،راندن

 . ها ممنوع است حرکت با دنده خالص در سرازیری -177ماده 
  در  خاموش کـردن آتـش     براینشانی که     های آب آتش     ل نقلیه نباید از روی لوله     یوسا -178ماده  

 . نشانی  متصدیان آتش مگر با اجازه  ،عبور نمایند،  اندخیابان قرار گرفته
  :ها و وسایل نقلیه مسافربری موظفند موارد زیر را رعایت نمایند  رانندگان تاکسی -179ماده 
یـا    و ، بی سیم و یـا موسسـات       های تلفنی   تاکسی درسوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی         -الف

 .  ممنوع است،رانی دربست های تاکسی شرکت
   شروع به حرکـت، تاکسـیمتر را       هنگامها موظفند پس از سوار شدن مسافر و          رانندگان تاکسی  -ب

 مگر در نقـاطی کـه شـهرداری         ، یا خرابی تاکسیمتر حق کارکردن ندارند      نداشتندر صورت   . به کار اندازند  
 . اشدنصب تاکسیمتر را ضروری اعالم نکرده ب
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    شـوند نبایـد بـدون رضـایت         که دربسـت کرایـه داده مـی       دیگر  ل نقلیه عمومی    یرانندگان وسا  -پ
 . کرایه کننده شخص دیگری را سوار کنند

  نرسـاندن مسـافر بـه مقصـد        همچنـین    ول نقلیـه عمـومی      ی از بردن مسافر برای وسا     خودداری -ت
  .باشند) سرویس(خدمت بر اساس ضوابط مربوط خارج از اینکه ، مگر ممنوع است

احترامی   ل نقلیه عمومی و کمک رانندگان آنها نباید با مسافران با خشونت و بی             یرانندگان وسا  -ث
 . رفتار نمایند
استعمال نمایند یا خوراکی یا آشـامیدنی       دخانیات   ،رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی     -180ماده  

 تلفن همراه که باعـث انحـراف ذهنـی و رفتـاری             مانندات  وسایل و تجهیز   هرگونه میل کنند و استفاده از      
 .  به جلو توجه داشته باشندبه طور کاملهر حال   رانندگان موظفند در.ممنوع است راننده گردد

آور مصرف کرده تا      رانندگی برای کسی که نوشابه الکلی یا مواد مخدر و داروهای خواب            -181ماده  
 . است رفع کامل آثار آن ممنوع 

و یا حالـت    به وجود حالت مستی     و پلیس راه    موران راهنمایی و رانندگی     ادر مواردی که م    -صرهتب
 متوقف سـاخته     را وسیله نقلیه موظفند   ،ای ظنین شوند    راننده به   یاد شده غیر عادی ناشی از مصرف مواد       

از راننـدگی وی      و  الزم  تعیـین    هـای  از طریق آزمـایش    آن را    مانندو  بالفاصله میزان الکل خون راننده       و  
 .نمایندبرای تعیین تکلیف به مراجع مربوط معرفی را متخلف   ونمودهجلوگیری 

 . ل نقلیه عمومی مسافربری مجاز نیستیسوار کردن اشخاص آلوده به کثافات در وسا -182ماده 
نامـه شـخص       بیمـه  ، رانندگی خـویش   گواهی نامه  ، رانندگی هنگامراننده موظف است     -183ماده  

راهنمـایی و   موران  امـ  درخواسـت خودرو را همراه داشته باشد و در صورت           خودرو و کارت شناسایی     ثثال
 را  هـا و بررسـی مـدارک آن     امور موظف است پس از مالحظه       م.  را تسلیم نماید   ها آن ،رانندگی و یا پلیس راه    

در آن  منظـور درج تخلـف       به   گواهی نامه اخذ   ،نامه   ینیقانون یا آ    مگر در مواردی که به موجب      ،بازگرداند
 . گردد اخذ مینامه  گواهی ، دادن رسیدبرابر در این صورت در .ضرورت داشته باشد

 آگـاه سـازی   طور کلی هر نـوع وسـیله        ه  های شیپوری، سوت بلبلی و ب      استفاده از بوق   -184ماده  
ضـروری یـا    بوق ممتـد یـا غیـر         زدن عادی در مناطق مسکونی و همچنین      صوتی با صدای ناهنجار و غیر     

اسـتفاده از   . ممنوع اسـت  ،   است    منع شده  عالیمی که این عمل به وسیله       یها در محل زدن بوق   مکرر و یا    
 منزل، خداحافظی   بوق برای مقاصدی مانند صدا زدن افراد، جلب توجه مسافر، اعالم حضور و باز کردن درِ               

 .و مانند آنها ممنوع است
 تنهـا باشـند    میویژهبه داشتن چراغ گردان یا آژیر خطر ل نقلیه امدادی که مجاز  یوسا -185ماده  

 .  باید از آنها استفاده نمایند،های مهم و فوری در حرکتند  موریتام  که برای انجامهنگامی
موریت فوری در حرکتنـد در    اانجام م برای   که   هنگامیامدادی،  انتظامی و   ل نقلیه   یوسا -186ماده  

 مجاز به   ،حدودی که موجب بروز تصادف نشود       تا ، اعالم خطر یا آژیر    ویژهصورت به کار بردن چراغ گردان       
 :باشند انجام اعمال زیر می

 در محل ممنوعه توقف  -الف
 سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر و وز از سرعت مجاز تجا -ب
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 دور زدن در نقاط ممنوعه و همچنین ر از طرف چپ راه عبو -پ
که از سـرعت وسـیله      مشروط به این    ،   دیگر ایست  عالیمنکردن  ت  تن از چراغ قرمز یا رعای     گذش -ت

 . ها تا حداقل امکان کاسته شود گونه محل نقلیه در این
 بسـته باشـد و بـاز کـردن آنهـا            به طور کامل  درهای وسایل نقلیه در حال حرکت باید         -187ماده  

 . از توقف کامل مجاز نیستپیش
 حـق اسـتفاده از      دانـش آمـوزان    سوار و پیاده کـردن       هنگام تنهاهای مدارس    اتومبیل -188ماده  

 . دارند  را)60( در ماده یاد شده دیداری عالیم
 هنگـام . استفاده از الستیک های فرسوده و غیر استاندارد در وسایل نقلیه ممنوع است             -189ماده  

انندگی و یا پلیس    راهنمایی و ر   مورانابط و یا م   مرتمقامات   و به طور کلی در صورت اعالم       یخبندان برف و 
 ممنـوع   ،های آن به زنجیر و یا الستیک یخ شـکن مجهـز نباشـد              ای که چرخ      رانندگی با وسیله نقلیه    ،راه

 . است
، بـار یـا مسـافر    مشخصـات ای که بیش از ظرفیت مندرج در کـارت          راندن وسیله نقلیه   -190ماده  

 . گرفته ممنوع است
  آمـوزان یـا     موران انتظـامی یـا دانـش      ات ارتش یـا مـ     دستجامیان  ل نقلیه از    یعبور وسا  -191ماده  

 .  موارد مجاز نیستگونه دستجات تشریفاتی و بوق زدن در این دیگرها یا   تشییع کنندگان جنازه
 .آنها روی پیاده رو ممنوع است و توقف هاعبور وسایل نقلیه از پیاده رو -192ماده 
ل یی وسا بیرونسایر قسمتهای   ر یا رکاب یا     ن اشخاص روی گلگی   سوار شدن و سوار کرد     -193ماده  

 . نقلیه ممنوع است
  مگـر ، درمعابر عمومی ممنـوع اسـت      ها آن مانند و یا حرکت با اسکیت و اسکوتر و       راندن   -194ماده  

 .  مجاز اعالم شده باشد،ویژهراهنمایی و رانندگی با نصب تابلو  از سوی که مسیرهایی در
   کیلـومتر در سـاعت تجـاوز   15که حـداکثر سـرعت آنهـا از      نل نقلیه سنگی  یوسا عبور -195ماده  

 از رسیدن آنها بـه اولـین        پیشکوبی و غیره باید       های جاده  کغلط مانند تراکتورهای زنجیری و     کند  نمی
        خطـر آنهـا از تقـاطع        عبـور بـی   بـرای   الزم    خبر داده شود تا تـدارک احتیـاطی        ،آهن یا ایستگاه    پست راه 

 . هم گرددآهن فرا  راه
آهن مجـاز      که عبور آنها از تقاطع راه       نقلیه موظفند هنگامی   یل وسا گونهرانندگان این    -196ماده  

طر احتمـالی   نبودن خ  و اطمینان از     دو طرف  دیدنکامل کنند و پس از       آن توقف   از رسیدن به   پیشاست  
 تـا عبـور     ،شود   موتیو اعالم می   یا صدای لکو   عالیموسیله    که نزدیک شدن قطار به     هنگامی .از آنجا بگذرند  

 .  از تقاطع عبور نمایند نبایدقطار
 عبور از تقاطع بایـد بـا    ،آهن حضور داشته باشد      مور راهنما در محل تقاطع راه     اهرگاه م  -197ماده  

 . فرمان او انجام گیرد
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 ،باشـد  ای را که متعلق به او نیست یا راننـده آن نمـی               هیچکس حق ندارد وسیله نقلیه     -198ماده  
 موران ا مگر مـ   ،آن رانندگی کند   دهد یا با     دارد از محل خود حرکت       بدون اجازه کسی که آن را در اختیار       

  .در چارچوب وظایف قانونی مقررات و با رعایت قوانین و انتظامی 
اجازه رانندگی بـا وسـیله     ندارد   رانندگی   گواهی نامه  که ی به شخص  حق ندارد هیچکس   -199ماده  
  .با متخلف برابر مقررات کیفری رفتار خواهد شد.  را بدهدنقلیه خود

ای را که طبق نظر کارشناس راهنمایی و راننـدگی و               وسیله نقلیه  هیچکس حق ندارد     -200ماده  
 در  ،باشدنداشته    را نامه   ینییا پلیس راه دارای عیب و نقص فنی بوده یا وسایل ایمنی کامل مقرر در این آ                

 . ها براند راه
 صـالحیت  پس از اعالم مراجـع       ، حسب مورد  ،ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه       -201ده  ما

 خرابـی، جـاری شـدن       علـت  که بـه     ییها  به منظور پیشگیری از حوادث مکلفند از عبور و مرور در راه            دار
 ، خطـر  علـت هـای     دیگر خطرناک می باشـند تـا تعمیـر و رفـع              علت های سیل، ریزش کوه و بهمن و یا        

  . جلوگیری به عمل آورده و یا از حرکت وسایل نقلیه غیر مجهز به تجهیزات الزم ممانعت به عمل آورند
 .می باشد محل شهرداری با جا به جایی مسافر در شهرها و حومه آنها صدور مجوز -202ماده 
  همچنـین حمـل مسـافر بـا وسـایل           .نقلیه باربری ممنوع اسـت    ل  حمل مسافر با وسای    -203ماده  

به جایی مسافر از وزارت راه و ترابری و      مجوز الزم برای جا    پیشتربوده و   پالک شخصی    ای که دارای     نقلیه
پلـیس راه و یـا      ی و بـا اجـازه       مگر در شرایط اضطرار    ،ممنوع می باشد   یا شهرداری دریافت ننموده باشند،    

 .راهنمایی و رانندگی
 کلیـه راننـدگان     ، به مراکز درمانی   حاناندن مجرو در صورت نبود امکانات الزم برای رس       -204ماده  

 . انجام دهندن تصادفات رانندگی به اولین مرکز درمانی ا رساندن مصدومبرایالزم را  همکاریمکلفند 
     یـا سـه     دار هـای چـرخ    هیچکس حق ندارد در حـالی کـه سـوار دوچرخـه یـا کفـش                -205ماده  

حال  ل نقلیه در  یبازی است به وسا     های اسباب  ا اتومبیل  اسکیت و اسکوتر ی    مانندهای بدون رکاب      چرخه
تکیـه  . ای که بر آن سوار است قـرار دهـد            وسیله حرکت تکیه نماید و آنها را وسیله حرکت خود یا حرکت          

 . ل نقلیه ممنوع استیاشخاص نیز به وسا نمودن و آویزان شدن
 و  های سـاختمانی    ، نخاله  چرب  و تن شیشه، بطری، میخ، سیم، حلبی، مایعات لزج        ریخ -206ماده  

 که باعـث سـد راه و        عملی هر طور کلی ه  ایجاد موانع و ب    ،سایل نقلیه وشستشوی  ، مصالح ساختمانی،    زباله
 حریم قـانونی آنهـا    شانه جاده ها و      ،ها ل نقلیه از مسیر حرکت باشد بر روی راه        یایجاد خطر و انحراف وسا    

بـه  ، آب دهـان و ماننـد آن از درون خـودرو             ایعات و اشـیا   ختن هرگونه زباله، ضـ     ری همچنین .ممنوع است 
 .  راننده و یا سرنشینان ممنوع استوسیله

های متفرقه و همچنین الصاق یا نصب یـا نقـش هـر نـوع                 و پالک  عالیمنصب هر نوع     -207ماده  
ل نقلیه  ی وسا بیرونی یا   درونی هها یا بدن     نوشتن عبارات و ترسیم نقوش روی شیشه       نوشته، عکس و   آگهی،

 اساس ضوابطی که بـه پیشـنهاد شـورای         بر  مگر ،ممنوع است   آن مانندنمایش و    تبلیغ، تجارت، منظوره  ب
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 ۴٧

در مورد جاده هـا بـا تصـویب          .عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به تصویب وزیر کشور خواهد رسید          
 .وزارت راه و ترابری اقدام می شود

 . فلزی در معابر شهری مجاز نیستچرخ دارای ل نقلیه یحرکت وسا -208ماده 
 :ع استها و معابر شهری ممنو  در خیابانزیر اعمال -209ماده 
 بـدون   ،و وسایل نقلیه  دیگر   مسابقه با اسب یا حیوانات       ،های ورزشی    ورزش و مسابقه   -الف

 .صالحیت دارجوز از مقامات کسب م
 .ها و پرندگان  رها کردن دام واک دادنر خو،بستن -ب
م هرگونه حرکات پرشی، نمایشی، تک چرخ، دور زدن درجـا، راننـدگی همـراه بـا                 انجا -پ

 .مانند آنهاها و  صدای ناهنجار و ممتد بوق یا صدای اگزوز و اصطکاک چرخ
 هنگام عبور از عرض یا طول معـابر         ، هرکس که مسئول حرکت و هدایت حیوانات است        -210ماده  

اسـتفاده  ) دار    دسـتانه یـا راکـت شـبرنگ        ،های الکتریکـی   چراغفانوس،   (مانند سیار   عالیمدر شب باید از     
زوم تا عبور احشـام     در صورت ل  رمه از سرعت خود کاسته و        و  حرکت گله  دیدنرانندگان موظفند با    . نماید

دارای روشنایی ضـرورت     امکانتا حد   از نقاط مشخص شده و      دادن حیوانات   هرحال عبور   ه  ب. توقف نمایند 
 . دارد

ی از راه بـرای انجـام هـر    بخش تمام یا بسته شدن از پیشهای مسئول موظفند    ستگاهد -211ماده  
هـای الزم را انجـام         همـاهنگی  ،هـا  آن مانندنگهداری، حفاری و     نوع عملیات اجرایی اعم از تعریض، تعمیر،      

 . رسانندو با اطالع ادارات راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه اقدام و مراتب را به آگاهی مردم بداده 
 از شـروع  پـیش  موظفنـد  ،کنند های عمومی کار می هر عنوان روی راهه  اشخاصی که ب  -212ماده  

هـا کـه     اساس ضوابط و استانداردهای ایمنی در عملیات اجرایی راه          ایمنی عبور و مرور را بر      عالیم،  کاره  ب
ل نقلیـه   یی کارگران و وسا   ها همچنین لوازم کار، لباس    رسد در محل نصب و      بط می ترمیید مسئولین   ابه ت 

ن راهنمایی و رانندگی و پلـیس راه        امورام صورت در غیر این  . نمایندمجهز  دهنده    هشدار عالیمخود را به    
 . عمل آورنده موظفند از کار آنان جلوگیری ب

تلفـن  ) کیوسک( ایجاد فضای سبز، نصب کننده اتاقک        متصدیماموران  شهرداری ها و     -213ماده  
 .باز نگهدارنددر تقاطع ها موظفند مثلث دید رانندگان را و مانند آنها 
ل ی هیچکس حق ندارد برای هدایت، حفاظـت و کنتـرل وسـا   دار صالحیتموران اجز م -214ماده  

 . نقلیه در سواره رو خیابان بایستد یا قدم بزند
 :  موظفند کهگانپیاد -215ماده 
 . رو استفاده نکنند   سوارهرو وجود دارد از سطح  که پیاده ییها  در محل -الف
قابل تردد باشد باید از       غیر دالیلیه  رو وجود ندارد یا در صورت وجود ب          که پیاده  ییها  در محل  -ب

 . رو و عکس جهت حرکت وسایل نقلیه عبور نمایند  الیه سمت چپ سواره  منتهی
های زیرزمینـی    گذرگاهو  ی  یهای هوا   پل،  های پیاده   تنها از گذرگاه   ،برای گذشتن از عرض راه     -پ

 . مجاز عبور نمایند

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

kh
ela

fi.i
r

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 ۴٨

و مراقـب حرکـت وسـایل       کـرده   رو خودداری       پریدن و ورود ناگهانی به سطح سواره       ،از دویدن  -ت
 . نقلیه باشند
ی هـا   از البـالی درختـان و گـل بوتـه          هـا  ها و خیابان   بزرگراهاز حصار آزادراه ها نگذرند و در         -ث

  . عبور نکنندحاشیه و میانه راه
 و هنگـامی کـه   حرکـت نماینـد  ) چراغ عـابر (بل خود ها با روشن شدن چراغ سبز مقا   در تقاطع  -ج

 .چراغ عابر قرمز بود عبور نکنند
 . عبور نکنند میدان هاخیابان ها و سواره رو  ،طوط ویژهو خط کشی خموانع از  -چ
  .عبور نکننده های تعیین شد  گذرگاهاز خارج از  و خیابان های اصلی،ها در بزرگراه -ح
وسیله نقلیه و همچنین صحبت کردن یا خرید و فروش          به  رو خیابان برای سوار شدن         ر سواره د -خ

 . توقف نکنند ،ل نقلیهیسرنشینان وسا اننده یاربا 
که عالمت مشخص کننده روی شیشـه یـا         رانندگی با وسایل نقلیه دارای پالک دولتی         -216ماده  

 . ممنوع است الصاق یا نصب نشده باشد، قسمتهای تعیین شده آندیگر
بـا عالمـت ویـژه ای کـه روی          بایـد   که دچار معلولیت و یا ناشنوایی هستند        ی   رانندگان -217ماده  

 دیدنشیشه عقب وسیله نقلیه الصاق می شود، دیگر رانندگان را از وضعیت خود آگاه سازند تا رانندگان با                   
 .ن نامه، احتیاط الزم را بنمایندآن عالمت، عالوه بر رعایت مقررات این آیی

و ایمـن بـا در نظـر گـرفتن عبـور            هموار  شهرداری ها موظفند پیاده روهای استاندارد،        -218ماده  
با توجه بـه   در حاشیه معابر شهری ایجاد کنند و   ،دار و یا بدون آن     سالخوردگان و معلوالن با صندلی چرخ     

مسیر عبور دوچرخـه سـواران را تـا حـد امکـان و بـه                در محل های مناسب نیز      موقعیت جغرافیایی شهر،    
 .صورت جداگانه ایجاد نمایند

      شـهرداری هـا موظفنـد بـه منظـور افـزایش ایمنـی عبـور و مـرور، بـا همکـاری زیـر                          -219ماده  
 .مجموعه های وزارت نیرو، برای تامین روشنایی معابر شهرها اقدام نمایند

 نقلیه موظفند هنگام حرکـت وسـیله نقلیـه کمربنـدهای            رانندگان و سرنشینان وسایل    -220ماده  
 .ایمنی خود را بسته نگاه دارند

 سال در صندلی جلو وسیله نقلیه و همچنـین در آغـوش             12 سوار کردن کودکان کمتر از       -تبصره
 .داشتن کودک هنگام رانندگی ممنوع است

نصب پرده یا کرکره یا هر       باز گذاشتن در صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت، یا             -221ماده  
 . ممنوع استچیز دیگری که مانع دید عقب وسیله نقلیه شود

 ریزش روغن، نفت گاز، بنزین و مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در راه هـا ممنـوع                   -222ماده  
 .است

 زمان الزم االجرا شدن آن دسته از احکام ایـن آیـین نامـه کـه اجـرای آنهـا مسـتلزم                       -223ماده  
 .می شود  تعیین1384  سال ماه مهارت های خاص باشد، اول مهر، اطالع رسانی عمومی یا کسبآموزش
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 1 یوستپ
 بندی انواع گواهی نامه  طبقه

 پایه هگرو نوع وسیله نقلیه نیاز  شپی

 1 )دوچرخه موتوردار(موتور گازی  
 2 سی  سی200موتور سیکلت تا  
 3  کیلوگرم400سی به باال و سه چرخ با وزن تا   سی200موتور سیکلت از  2-الف

 
 الف

 

 1  تن5/3 نفر ظرفیت و وانت تا 9خودروهای تا  
 2  نفر ظرفیت و خودروهای خدمات عمومی 15 تا 10خودروهای  1-ب

 
 ب 
 

 1  تن10 تا 5/3وسایل نقلیه باربری با ظرفیت بیش از  1-ب
 2  نفر26 تا 16وسایل نقلیه مسافربری با ظرفیت  2-ب

 پ

 1  تن40 تا 10وسایل نقلیه باربری با ظرفیت بیش از  1-پ
 ت 2  نفر و بیشتر27وسایل نقلیه مسافربری با ظرفیت  2-پ

 ویژه و وسایل نقلیه فوق سنگینکشاورزی سنگین عمرانی و  سبک وماشین آالت  1-پ
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 2پیوست 

 
درخواست کنندگان ) صالحیت پزشکی(ی و روانی انضوابط احراز سالمت جسم

 انواع گواهی نامه رانندگی
 بینایی*

  ویژهو) 1گروه (و پایه ب ) 2 و 1گروه ( گواهی نامه های رانندگی پایه الف -1ماده 
 10/12قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصالح یا بدون اصالح حداقل  -1بند 
  درجه70 حداقل میدان بینایی برای هر چشم -2بند 
 درجـه،   100 و میـدان بینـایی       10/9 برای افراد تک چشمی حداقل قـدرت بینـایی           -3بند  

 ضمن رعایت شرایط ویژه در وسیله نقلیه
 و )1گـروه   (پ پایـه    ،  )2گـروه   (ب  ، پایـه    )3گـروه   (الـف    گواهی نامه های رانندگی پایـه        -2ماده  

  آیین نامه 33 در ماده مجوزهای صادره
 10/14قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصالح یا بدون اصالح حداقل  -1بند 
  درجه70 حداقل میدان بینایی برای هر چشم -2بند 

 )2 و 1گروه (پایه ت ، )2گروه ( گواهی نامه های رانندگی پایه پ -3ماده 
 10/15صالح یا بدون اصالح قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با احداقل  -1بند 
  درجه70 حداقل میدان بینایی برای هر چشم -2بند 

 :آن دسته از بیماری هایی که نیاز به نظریه و تایید پزشک متخصص معتمد چشم را دارد -4ماده 
  درجه140 تا 120 افراد دارای میدان بینایی دو چشمی بین -1بند 
  افراد مبتال به کوررنگی چشم-2بند 
 )آب مروارید( افراد مبتال به کاتاراکت -3بند 
 )آب سیاه( افراد مبتال به گلوکوم -4بند 
  مبتالیان به بیماری شبکیه چشم -5بند 

 .می باشد Confrontation مالک ارزیابی میدان بینایی تست -1تبصره 
 : در معاینه چشم و سنجش بینایی رعایت موارد زیر به وسیله پزشک الزامی است-2تبصره 

اسـتانداردهای بـین المللـی و بـا نمودارهـای           باید طبق   ) قدرت بینایی (سنجش دید    -
 .سنجش بینایی استاندارد انجام پذیرد

 10/10حداکثر میزان دید برای هر چشم  -
 حرف را خطـا نمایـد، آن خـط در           2در صورتی که متقاضی در هر خط دید بیش از            -

 .یابی قرار می گیرد مالک ارزدرشت ترمحدوده دید محاسبه نگردیده و خط 
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 شنوایی*
  -5ماده 

 دسـی بـل، بـرای    40حداکثر افت شنوایی قابل قبول بدون اصالح در هر گـوش تـا          -1بند  
، پایـه ت    )2 و   1گـروه   (، پایـه پ     )2گروه  (، پایه ب    )3گروه  (گواهی نامه رانندگی پایه الف      

 . آیین نامه33و مجوزهای صادره در ماده ) 2 و 1گروه (
صورت کر بودن کامل یک گوش، حداکثر افت شنوایی قابل قبـول بـا یـا بـدون                   در   -2بند  

) 2 و 1گروه ( دسی بل، برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف  40اصالح در گوش بهتر تا      
 و ویژه) 1گروه (و  پایه ب 

 
 موارد ممنوعیت مطلق صدور و تمدید گواهی نامه رانندگی  -6ماده 

 بینایی*
  رانندگی گواهی نامهع درجه برای انوا120ینایی دو چشمی کمتر از میدان ب -1بند 
  Hemianopia bitemporal , Homonymous hemianopia افراد مبتال به بیماری های -2بند 

 انواع گواهی نامه رانندگیبرای 
  برای انواع گواهی نامه رانندگی10/9 افراد تک چشمی دارای قدرت بینایی کمتر از -3بند 
 درجه برای انـواع گـواهی نامـه         100 افراد تک چشمی دارای میدان بینایی کمتر از          -4 بند

 رانندگی
افرادی که به تازگی یک چشم خود را از دست داده اند تا طی زمـان الزم بـرای                    -1 تبصره

عادت به دید تک چشمی، حداقل به مدت یک سال ممنوعیت مطلـق راننـدگی               
 .دارند

گواهی نامـه راننـدگی پایـه الـف       دریافت  هر قدرت بینایی برای     افراد تک چشمی با      -5بند  
 و  )2 و   1گـروه هـای     (پایـه ت     ،)2 و   1گروه  (پایه پ   ،  )2گروه  (پایه ب   ،  )3گروه  (

  آیین نامه33مجوزهای صادره در ماده 
       و فوریــای عمــودی بــرای) دوبینــی( افــراد مبــتال بــه کــوررنگی شــدید، دیپلوپیــا -6بنــد 

 و  1گـروه   (، پایه پ    )2گروه  (، پایه ب    )3گروه  (ای رانندگی پایه الف     گواهی نامه ه  
  آیین نامه33 و مجوزهای صادره در ماده )2 و 1گروه ( پایه ت ،)2

 شنوایی*
 دسی بـل در گـوش       75ش از   بی افت شنوایی     و کر بودن کامل یک گوش    در صورت    -7بند  

و ،  )1گـروه   (، پایه ب    )2و   1 گروه(پایه الف   های رانندگی   برای گواهی نامه    ،  دیگر
 ویژه

های رانندگی پایه    برای گواهی نامه     ، دسی بل در هر گوش     75افت شنوایی بیش از      -8بند  
 و ) 2 و 1گـروه  (، پایـه ت  )2 و   1گـروه   (، پایـه پ     )2گروه  (، پایه ب    )3گروه  (الف  

  آیین نامه33مجوزهای صادره در ماده 
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 اندام های حرکتی فوقانی و تحتانی*
 ی رانندگیرای انواع گواهی نامه هاب

فـرد و   در صـورتی کـه هیچگونـه اصـالح در           (یا فلـج     فقدان مادرزادی یا قطع عضو       -9بند  
 ):امکان پذیر نباشدعمالً وسیله نقلیه 

 )از ناحیه مچ ( هر دو اندام فوقانی-الف
  انگشت شصت در هر دو دست-ب
 ) مچاز ناحیه ( یک اندام فوقانی و یک اندام تحتانی-ج
 . اندامی که برای عمل کردن کنترل دستی یا پایی وجود آن الزامی است-د

 Quardriplegia  ابتال به-10بند 
   ابتال به دفرمیتی شدید-11بند 
  درجه45 چرخش مهره های سرویکال به طرف راست و چپ کمتر از -12بند 

 . گیرد باید در این موارد مد نظر قرار8بدیهی است مفاد ماده  -2 تبصره
، پایـه پ    )2گـروه   (، پایـه ب     )3گـروه   ( برای گواهی نامه های رانندگی پایـه الـف           -13بند  

 : آیین نامه33 و مجوزهای صادره در ماده )2 و 1گروه ( پایه ت ،)2 و 1 گروه(
  قطع عضو زیر زانو منجر به پروتز اندام تحتانی-الف
 و پنجه بزرگ پا Metatarsophalangeal قطع در قسمت قدامی پا، مفصل -ب
 یک شصت و دو انگشت در هر دستکمتر از ناتوانی کامل   و قطع، فلج-پ
 اندام فوقانی دارا بودن تنها یک -ت
  ابتال به پاراپلژی-ث

 . باید در این موارد مد نظر قرار گیرد8 بدیهی است مفاد ماده –3تبصره 
 برای انواع گواهی نامه های رانندگی

و کلیـه افـرادی کـه بـرای رفـع         ) 4سـطح   (ه اختالالت تنفسی شدید      افراد مبتال ب   -14بند  
 تجهیـزات تـامین اکسـیژن در زمـان          زاختالالت تنفسی خود نیازمند اسـتفاده ا      

 .رانندگی هستند
 ). از طبقه بندی عملکرد قلب4طبقه ( افراد مبتال به اختالل شدید عملکرد قلب -15بند 
د و نوشابه های الکلی، اسـتفاده از داروهـای تخـدیر             اعتیاد به انواع مواد مخدر، موا      -16بند  

 )CNS(کننده و یا محرک سیستم اعصاب و روان 
 .در فاز حاد Bipolar) خلقی( افراد مبتال به سایکوز حاد از هر نوع، بیماران -17بند 
 . مسلمافراد مبتال به صرع -18بند 

 
ی مـی بایسـتی بـه تاییـد سـه نفـر             موارد ممنوعیت مطلق برای صدور گواهی نامه رانندگ        -7ماده  

 .پزشک متخصص مربوطه رسیده باشد
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راهنمـایی و راننـدگی نیـروی        هرگاه پزشک و افسر کارشناس عالی تصادفات و امور فنـی             -8ماده  
تشخیص دهند که اشخاص مبتال به ضعف بینایی یا شنوایی به کمک عینـک              . ا.ا.انتظامی ج 

نقص عضو به کمک وسایل مصـنوعی و یـا بـا            یا لنز و یا سمعک و همچنین اشخاص دارای          
 ، طبیعـی قـادر بـه راننـدگی مـی باشـند            به طور  ،وسیله نقلیه تعبیه تجهیزات مخصوص در     

امـا در مـتن     .  مانعی نـدارد   نان در صورت جمع شرایط الزم دیگر،      صدور گواهی نامه به نام آ     
ع وسیله نقلیـه ای      لنز یا سمعک و یا چه نو       ،گواهی نامه باید تصریح شود که فقط با عینک        

از درخواست کنندگان دارای نقص عضو      عملی رانندگی   آزمایش  . می توانند رانندگی نمایند   
 . انجام پذیردمذکورباید به وسیله سه نفر افسر کارشناس 

 : ارزیابی انواع-9ماده 
 اختالالت بینایی -
 اختالالت شنوایی -
 و غیـر     درمـان انسـولینی    اعم از انـواع دیابـت نیازمنـد بـه         (اختالالت غدد آندوکرین     -

، هیپوگلیسمی غیـر دیـابتی، تیروئیـد، پاراتیروئیـد، هیپـوفیز، اکرومگـالی،              انسولینی
 )آنسفالوپاتی هپاتیکیآدرنال، چاقی و 

 اختالالت کلیوی -
 اختالالت تنفسی -
 )مغز و اعصاب(اختالالت نورولوژیکی  -
 اختالالت حرکتی اندام های فوقانی و تحتانی -
 نی عضال–اختالالت عصبی -
  و عروقییاختالالت قلب -
 خونفشار اختالالت  -
 اختالالت ناشی از مصرف دارو -
 )اعصاب و روان(اختالالت روحی و روانی  -
 ) نارکولپسیو Sleep apneaاعم از (اختالالت خواب  -
 عفونت ها -

ی و روانی رانندگان، کـه پـس از         انسالمت جسم شرایط احراز   بر اساس دستورالعمل اجرایی     
 بـرای   . ا.ا.نیـروی انتظـامی ج    داشت، درمان و آموزش پزشکی و با هماهنگی         تایید وزارت به  

ابالغ به کلیه پزشکان معاینه کننده برای معاینات پزشکی درخواست کنندگان انواع گواهی             
 .نامه صادر می شود، باید انجام پذیرد

لزم بـه   پزشکان انجام دهنده معاینات درخواست کنندگان گواهی نامه رانندگی، م -10ماده  
زارت وسـیله   و کـه بـه      "معاینـات راننـدگان   "شرکت و کسـب موفقیـت در دوره آموزشـی           

 .  هستند،، درمان و آموزش پزشکی برگزار می گرددبهداشت
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 3پیوست 

 
ضوابط و مقررات حمل بار در جاده های کشور که توسط وزارت راه و ترابری بـا اسـتناد              

 30/3/1350 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصـوب          14به ماده   
 قانون تغییـر نـام وزارت راه و ترابـری و            7 ماده   12 و   7با اصالحات بعدی آن و بندهای       

 تعیین گردیده است، به شرح      16/4/1353تعیین وظایف آن مصوب     تجدید تشکیالت و    
 :زیر می باشد

 
 به اینکه عدم رعایت مقررات معموله بین المللی از طرف صاحبان وسـائط نقلیـه سـنگین                  با توجه 

موجب بروز تصادفات و ایجاد خرابی و عدم استحکام و دوام جاده های کشور میگردد، هیات وزیـران                  
 :تصویب نمودند که

وزارت راه می تواند در آزادراه های کشور وسائل الزمه برای تـوزین و انـدازه گیـری ابعـاد و             -1
 .وزن محور وسائط نقلیه سنگین را تهیه و مورد استفاده قرار دهد

وزارت راه می تواند با جلب مساعدت نیروی انتظامی از عبور و مـرور وسـائط نقلیـه ای کـه                      -2
ه آن اضافه بر میـزان مقـرره باشـد جلـوگیری نمایـد              وزن و طرز بارگیری و ظرفیت محمول      

 ژنـو از طـرف   1949مقررات مزبور همان است که بر اساس مصوبات کنفرانس بین المللـی     (
 .)وزارت راه تهیه شده است

مالکین وسائط نقلیه سنگین مکلف برعایت مقررات فوق الذکر و سایر مقررات بین المللـی و     -3
 وزارت راه برای اجرای این تصویب نامه با اسـتفاده از نظـر               و همصوبه از طرف وزارت راه بود     

 .سندیکای مالکین کامیونها حدود و نظامات مربوطه را تعیین و آگهی خواهد نمود
وزارت راه در اجرای مقررات این تصویب نامه عـده الزم از مهندسـین آن وزارت را انتخـاب                    -4

 . الزم معمول دارندخواهد نمود که با تشریک مساعی نیروی انتظامی اقدام
 

 مقررات حمل و نقل بار در راهها
 مصـوب  »وزارت راه و ترابـری «بـه  » وزارت راه« قـانون تغییـر نـام     7 مـاده    12 و   7باستناد بند   

 ضوابط بارگیری انواع وسایط نقلیه باربری جاده ای، وزن، عرض، ارتفاع، طـول و فشـار                 16/4/1353
 با منظور نمودن آخرین اصـالحات آن بشـرح زیـر تعیـین و               مجاز وارد از محورهای آنها بر سطح راه       

 .جهت اجراء اعالم می گردد
  بار محوری-الف

فشار یا نیروی وزن وارده از سوی هر یک از محورهای وسائل نقلیه بر سـطح راه را بـار                     :تعریف
 .محوری می نامند
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از حدود ذیـل تجـاوز      ی  حداکثر فشار وارد از محورهای راهنما، منفرد و زوج بر سطح راه نبایست            
 .نماید

 شش تن)      دو چرخ (  محور راهنما -1
  سیزده تن  ) چهار چرخ( محور منفرد   -2
 بیست تن)     هشت چرخ(  محور زوج    -3

 برای استفاده از حداکثر فشار تعیین شده در فوق اندازه الستیک چرخها نباسـتی از                -1تبصره  
 . کمتر باشد750×20

چه فاصله دو محور مجـاور از یکـدیگر کمتـر از دو متـر باشـد، آن دو محـور را             چنان -2تبصره  
رویهم محور زوج نامند و اگر فاصله از دو متر بیشتر باشد هر کـدام محـور منفـرد                   

 .محسوب می شود
  وزن مجاز کامیونها-ب

 .حداکثر وزن کامیون با بار آن نبایستی از حدود ذیل تجاوز نماید
  تن19  کامیون دو محور   -
  تن26 کامیون سه محور    -

 وزن مجاز وسائل نقلیه مفصل دار: ج
 .)بارگیر مستقیما بوسیله چرخ پنجم به کامیون اتصال دارد(مه یدک یکامیون ن: ج-1

  تریلی سه محور ده چرخ     بیست و شش تن-1
ی چنانچه فاصله بین دو محور عقب تریل      ( چهار محور چهارده چرخ     سی و دو تن              -2

، سـی و شـش تـن مـی          )تریلی بـا محمولـه    (از دو متر تجاوز نماید، حداکثر وزن مجاز         
 .)باشد

 تریلی پنج محور دوازده چرخ    سی و چهار تن -3
 در صورتیکه مشخصات چرخهای تریلی بیش از اندازه معمـول باشـد، میـزان               -تبصره

ل ظرفیت حمل اضافی مشخص و با مجوز واحدهای ذیربط سازمان حمل و نقـ       
 تن اجازه عبـور داده      38تا  ) تریلی با محموله  ( حداکثر وزن    رو پایانه های کشو   

 .می شود
  تریلی پنج محور هیجده چرخ    چهل تن-4

بارگیر بطور غیر مستقیم بوسیله صفحه گردان و مالبند و قفل و پـین              (با یدک   کامیون  : ج-2
 .)به کامیون متصل می شود

کامیون شـانزده   (ک دو محور شش چرخ سی تن         کامیون دو محور شش چرخ با ید       -1
 ). یدک چهارده تن–تن 

کـامیون  ( کامیون دو محور شش چرخ با یدک سـه محـور ده چـرخ سـی و دو تـن            -2
 ) تنشانزده یدک –شانزده تن 
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کـامیون  ( کامیون سه محور ده چرخ با یدک دو محور شش چرخ سی و هشت تـن                  -3
 ) یدک شانزده تن–بیست و دو تن 

کـامیون بیسـت و   (ه چرخ چهل تـن  د کامیون سه محور ده چرخ با یدک سه محور     -4
 ) یدک هیجده تن–دو تن 

 حداکثر وزن کامیون و یا وسایط نقلیه مفصلدار با بار نبایستی از میزان معین شده                -1تبصره  
 .در کارت مشخصات آن تجاوز نماید

ی ویژه ای می باشد، سازمان حمل        در بعضی از راههای کشور که دارای شرایط فن         -2تبصره  
و نقل پایانه های کشور محدودیت بوجـود آمـده در خصـوص ابعـاد و وزن وسـائل                   

 .نقلیه را اعالم می نماید
 ابعاد : د

 .ابعاد وسائط نقلیه با بار آن نبایستی از حدود زیر تجاوز نماید
 دو متر و شصت سانتی متر: حداکثر عرض -1
 ) متر8/3در راههای چالوس و هراز (ر و نیم چهار مت: حداکثر ارتفاع -2
 :حداکثر طول -3

  کامیون دو محور با بار آن     ده متر-
 ن     دوازده مترآ کامیون سه محور با بار -
  تریلی با بار آن                  شانزده متر-
  کامیون با یدک                 هیجده متر و سی و پنج سانتیمتر-
وله پس از بارگیری وسایط نقلیه باربری نبایستی از جلو کامیون بیش از پنجـاه                محم -1تبصره  

قسمتی از بار که از کامیون و یـا         . سانتیمتر و از عقب آن بیش از سه متر بیرون باشد          
 بوسـیله چـراغ     بیدک و یا تریلی خارج می شود، بایستی بطور خیلـی واضـح در شـ               

 .ددقرمز و در روز بوسیله پرچم قرمز مشخص گر
 وسایط نقلیه ای که ابعاد و وزن آنها از حدود فـوق الـذکر تجـاوز نمایـد، بهیچوجـه                     -2تبصره  

 .اجازه حرکت در راهها را ندارند، مگر آنکه بار اضافی را تخلیه نمایند
 ملـزم بـه پرداخـت حـداکثر     2 متخلفین از این مقررات ضمن الزام به اجرای تبصره    -3تبصره  

 از مقررات و پرداخت خسارت وارده بـه راه مـی باشـند              جریمه قانونی تخلف عدول   
لذا الزم است   . که توسط سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور برآورد خواهد شد            

  .متخلفین به واحدهای سازمان مزبور هدایت شوند
 چنانچه حمل محموله هائی که غیر قابل تقسیم بوده، وزن و ابعادشان از حدود فوق               -4تبصره  

جاوز نماید و از محلی به محل دیگر از طریق جاده ضرورت یابد، الزم است بـا                 الذکر ت 
سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و واحدهای تابعـه آن در              ) کامپیوتری(مجوز  

د پـس از    ردر ایـن قبیـل مـوا      . استانها ترتیب حمل و نقل این قبیل اشیاء داده شـود          
ایـن  .  و نقـل اعـالم خواهـد شـد         بررسی بر اساس ضوابط تعیین شده شـرایط حمـل         
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شرایط شامل سرعت، ساعت حرکت، مسیر، پیش بینی های الزم بمنظور جلـوگیری             
از تصادم و ایجاد خسـارت بـراه و ابنیـه فنـی و غیـره بـوده و واحـدهای انتظـامی و                        
سازمانهای مسئول مراقبت و نظارت خواهند نمود تا شرایط و ضـوابط تعیـین شـده،                

 .دقیقا اجراء گردد
تـن بـا السـتیک هـای نـوع          ) چهل (40 چرخ با وزن کل حداکثر       12 محور   5ردد تریلی های    ت

سانتی متر برای چرخ های بار گیـر، در مسـیرهای   ) سی و شش و نیم (5/36رادیال با عرض حداقل  
 .ترانزیتی کشور بال مانع می باشد

رفیت کل وسایل در خصوص الحاقیه مقررات حمل و نقل بار در راههای کشور موضوع کنترل ظ            
 بـا عنایـت بـه اینکـه در          608 و   808 و خاور    911 تن نظیر کامیون بنز      19نقلیه با ظرفیت کمتر از      

تعدادی از وسایل نقلیه مغایرتهایی بین ظرفیت مندرج در کارت مشخصات وسایل نقلیه بـا ظرفیـت     
 ظرفیـت   ،سـتاندارد نا خالص مشاهده می گردد، به منظور رفع مشکل و تطبیق وسایل نقلیه فوق با ا               

 .به شرح زیر اعالم می گردد) وزن نا خالص(کل وسایل نقلیه 
  تن 11        911 کامیون بنز -
  تن  5/8             808 خاور -
  تن 7                608 خاور -
 تن   14B6           7 بادسان -
 تن  14B8        5/8 بادسان -
 . تن متعاقبا اعالم می گردد19با ظرفیت کمتر از  دیگر انواع کامیون و کامیونت -

 
 تصویب نامه منع ورود ماشین هائی که ظرفیت اضافه بر مقررات دارند

 بنا به پیشـنهاد وزارت راه و موافقـت وزارت گمرکـات و          13/7/36هیئت وزیران در جلسه مورخ      
 :انحصارات مقررات زیر را تصویب نمودند

نهائی که ظرفیت بارگیری مجـاز و مشخصـات فنـی           ی ورود کلیه ماش   1336 از تاریخ اول آذر ماه       -1
آنها طوری است که وزن محور حاصله از آن اضافه بر مقررات تهیه شده از طـرف وزارت راه موضـوع           

 .میباشد ممنوع میگردد) 22/5/1336 مورخ 11680تصویبنامه شماره (
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 4پیوست شماره 
 

  راهنمایی و رانندگیعالیم
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