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  وزارت کشور 
هاي راه و ترابري   بنابه پیشنهاد مشترك وزارتخانه 1384,3,18وزیران درجلسه مورخ      هیأت

صوب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت ـ مـ   ) 18(ماده ) 4(استناد بند  و کشور و به
  :نامه راهنمایی ورانندگی را به شرح ز یر تصویب نمود  ـ، آیین1380
  نامه راهنمایی و رانندگی  آیین

  ها   تعریف-فصل اول 
مربوط به کار رفته انـد،    ها و پیوست    ، دستورالعمل   نامه   اصطالحاتی که در این آیین     -1ماده  

  :باشند مشروح زیر می داراي معــانی
  :  ـ آزادراه1

شود که حداقل داراي دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل بـه             ه به راهی گفته می    آزادرا
هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوي محصور بوده و    عرض سه متر براي   

هاي فرعی  در تمام طول آزادراه از هم کامالمجزاباشد و ارتباط آنها با هم تنها به وسیله راه      
  .دیگري آن را قطع نکند راه عبور کند تأمین شود و هیچ راهکه از زیر یا باالي آزاد

  : نامه ـ ابطال گواهی2
  . نامه رانندگی سلب اعتبار قانونی گواهی

  : ـ اتومبیل3
هرنوع خودرو که الاقل داراي دو چرخ در جلو و دو چرخ دیگـر در عقـب بـوده و بـراي                

  .کار رود حمل بار یا انسان به
  : ـ اتومبیل آموزشی4

ویی است که براي آمـوزش راننـدگی اختـصاص داده شـده و بایـد داراي دو پـدال                 خودر
، تابلوي ویژه روي سقف و عـال یـم مـشخص روي بدنـه و       کالچ و دو پدال ترمز،دو آیینه     

  .هاي مجاز آموزش رانندگی باشد متعلق و یا تحت پوشش یکی ازآموزشگاه
  :  ـ اتومبیل مدارس5



و آمد دانش آموزان مـدارس اختـصاص داده شـده           خودرویی جمعی است که براي رفت       
  .باشد است و داراي رنگو عالیم مشخص کننده می

  : ـ ارتفاع چراغ6
  . فاصله مرکز چراغ خودرو بدون بار یا مسافر تا کف راه

  :  ـ اعتبار برگ معاینه فنی7
  . زمان درج شده در متن برگ معاینه فنی وسیله نقلیه است

  : لیه ـ اوراق کردن وسیله نق8
درمورد (هاي شناسایی  ، امحاي شماره عبارت است از جدا کردن قطعات اصلی وسیله نقلیه      

هاي اتاق و یا پرس اتاق آن و فـک و اخـذ            و بریدن سقف یا ستون    )  شاسی بهصورت برش  
  . ها و ابطال اسناد مربوط پالك

  : ـ ایستادن9
  . ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه

  ): توقف مطلقا ممنوع( ـ ایستادن ممنوع 10
  . ایست وسیله نقلیه براي هر مدت ممنوع است

  :  ـ بارکش11
  : هرنوع خودرویی که براي حمل بار ساخته شده است و داراي انواع زیر است

  :  کامیون-الف 
  . وسیله نقلیه موتوري باري که قسمت بارگیر آن به صورت پیوسته به کشنده متصل است

 تن بـار و  6 وضعیت حداقل دو محور وجود داشته و ظرفیت حمل ها به طورکلی با     کامیون
  .بیشتر دارند

  :1الف ـ 
  :کامیون اتاق دار

  . متر باشد1,5کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اتاق بار آن از کف اتاق 
  : ـ کامیون لبه دار2 -الف 

  . سانتیمتر باشد80کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اتاق بار آن از کف اتاق 
  : ـ کامیون تیغه دار3الف ـ 



  .اي طولی به دو نیمه مساوي تقسیم شده باشد کامیونی که قسمت بار آن به وسیله تیغه
  :  ـ کامیون کفی4الف ـ 

  .کامیونی که قسمت بار آن دیواره نداشته باشد
  ): مسقف( ـ کامیون سقف دار 5الف ـ 

  . فظه سرپوشیده ساخته شده استکامیونی که قسمت بار آن به صورت مح
  : ـ کامیون یخچال دار6الف ـ 

  .کامیون سقف داري که قسمت بار آن داراي تجهیزات سرد کننده باشد
  ): باري مخزنی( ـ کامیون تانکر 7الف ـ 

کامیونی که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و براي حمل انواع مایعـات سـاخته شـده              
  . است

  :نکر ـ کامیون بو8الف ـ 
کامیونی که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و براي حمل انواع جامدات شـکل پـذیر            

  . است ساخته شده)  فله(
  ):میکسر( ـ کامیون مخلوط کن 9الف ـ 

  .کامیونی که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و داراي دستگاه مخلوط کن باشد
  :  ـکامیون کمپرسی10الف ـ 

  .شود لیه بار آن به وسیله دستگاه کمپرس اجام میکامیون اتاق داري که تخ
  :  ـ کامیونت11الف ـ 

  :به دو صورت زیر وجود دارد
  :  خودروي ون باربري-11-1

وسیله نقلیه موتوري باري است که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانـه و               
 تـن تـا   3,5ار آن از شاسی باشد و مجموع وزن وسیله نقلیه و ظرفیـت حمـل بـ    بر روي یک 

  .  تن است5کمتر از 
  :  لوري- 11-2



وسیله نقلیه موتوري باري است که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانـه و               
 تن تا کمتر 5شاسی باشد و مجموع وزن وسیله نقلیه و ظرفیت حمل بار آن از         بر روي یک  

  .  تن است6از 
  :  ـ کشنده12الف ـ 

 ایست که یدك و یـا نیمـه یـدك را بـه دنبـال خـود کـشیده و بـه حرکـت در                       وسیله نقلیه 
  .آورد می

  :  وانت دو کابین- 13الف ـ 
وسیله نقلیه موتوري دو منظوره که اتاق راننده و سرنشینان و اتاق بار به صورت دو محفظه              

  .رود جداگانه باشد وبراي حمل بار و اشخاص به کار می
  :  ـ وانت یک کابین14الف ـ 

وسیله نقلیه موتوري که اتاق راننده و اتاق بار بـه صـورت دو محفظـه جداگانـه و بـر روي                  
یک شاسی باشد وبراي حمل بار ساخته شده و مجموع وزن خودرو و ظرفیت حمل بار آن 

  .  تن است3,5کمتر از 
  ): یدك( تریلر -ب 

  .شود عبارت از وسیله نقلیه است که با یک وسیله نقلیه موتوري کشیده می
  ): نیمه یدك( نیمه تریلر -پ 

گردد که بخـشی از   عبارت از یدکی است که به یک وسیله نقلیه دیگر به طوري متصل می  
  .شود هاي کشنده حمل می وسیله کامیون یا کامیون وزن بار آن به

  :  ـ برگ یا برچسب معاینه فنی12
 یا مراکز فنی مجاز صـادر  گواهی انجام معاینه فنی که از سوي ستادهاي معاینه فنی خودرو         

  .گردد درخواست کننده تحویل و برچسب به سمت راست شیشه جلو الصاق می و برگه به
  :  ـ بزرگراه13

راهی است که حداقل داراي دو خط عبور در هر طرف بـوده و ترافیـک دو طـرف آن بـه        
ر همـسطح  هاي غیـ  از هم جدا شده باشد و به طور معمول داراي تقاطع         وسیله موانع فیزیکی  

  . است
  .تواند تعداد معدودي تقاطع همسطح کنترل شده داشته باشد بزرگراه می



  :  ـ پالك14
شود  هاي زمینه مختلف که شماره روي آن حک می قطعه فلزي است با ابعاد، طرح و رنگ

  :عبارتند از و انواع آن
، گـذر   میـري ، تع  انتظـامی -، نظـامی  ، کنـسولی  ، سـرویس  ، سیاسی ، عمومی  ، دولتی   شخصی
  .  عمرانی و ویژه-، کشاورزي   ،ترانزیت المللی ، بین موقت

  : ـ پالك غیر مجاز15
  :هاي غیر مجاز عبارتند از پالك
 پالکی که به موجب آگهـی قبلـی معاونـت راهنمـایی و راننـدگی نیـروي انتظـامی                    -الف  

ایی و راننـدگی  نامـه بـه اختـصار راهنمـ     ،که از این پس در این آیین جمهوري اسالمی ایران 
  .شود، باید تجدید گردد گفته می

 پالکی که در کشور خارجی روي وسیله نقلیه نصب شده و پس از ورود به ایـران بـا                -ب  
  .مدت اعتبار آن تعویض نشده باشد وجود سپري شدن

المللی که براي مسافرت با اتومبیل به خارج از کشور از سوي راهنمـایی و             پالك بین  -پ  
شـود و اسـتفاده از آن در کـشور           هاي پـالك داخلـی داده مـی         ر و بهاتومبیل  رانندگی صاد 
  . ممنوع است

 پالکی که اشخاص در ارقام و مشخصات اولیه آن تغییر ایجاد کنند و یا پالك وسیله     -ت  
  .یک وسیله نقلیه الصاق گردد و یا براي آن پالك تقلبی به کار برده شود نقلیه دیگري به

اي که بدون مجوز راهنمایی و رانندگی به کار بـرده         دست نوشته   پالك دست ساز و    -ث  
  .شود می
  .شود  پالك خودرویی که با اعالم مراجع صالحیت دار فرسوده اعالم می-ج 
  :  ـ پلیس راه16

واحدهایی از راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی جمهـوري اسـالمی ایـران کـه نظـارت و          
  .هاي کشور دارند راهنمایی و رانندگی در جادهقوانین و مقررات  کنترل بر اجراي

  :  پلیس مدرسه- 17
اي که با لباس ویژه و تجهیـزات تعیـین شـده از طـرف مـسؤوین        دانش آموز آموزش دیده   

  .گردد ها مأمور می مدرسه براي عبورایمن دانش آموزان از عرض سواره رو راه



  :  پیاده- 18
نـوع وسـیله نقلیـه موتـوري یـا غیـر موتـوري           شخصی غیرسوار که بــدون استفاده از هـیچ         

، سـبدهاي   ، جامـه دان  ، چـرخ دسـتی   نماید و یامبادرت به جا به جـایی کالـسکه     حرکت می 
  .نماید چرخ دار و مانند آن می

  : پیاده رو- 19
بخشی جدا شـده از خیابـان کـه در امتـداد آن واقـع شـده و بـراي عبـور و مـرور پیادگـان                    

  . اختصاص یافته است
  ): قوس افقی( پیـــچ - 20

  . انحراف مستقیم راه در سطح افق
  ):شدآمد( ترافیک - 21

  .آمد و شد وسایل نقلیه و اشخاص و حیوانات در راه ها
  ): قطار خیابانی( تراموا - 22

قطاري شهري است که به طور معمول در خطوط ریلی واقـع در سـطح سـواره رو وسـایل                   
  .نماید می نقلیه دیگر حرکت

  : اطع ـ تق23
اي است که در آن دو یا چند مسیر به صورت همسطح یا غیر همسطح با یکـدیگر       محدوده

  .کنند تالقی می
  :  توقف- 24

  . ایست وسیله نقلیه در زمان طوالنی بدون حضور راننده
  ):پارکومتر( توقف سنج - 25

عتبـاري  هاي ا ، استفاده از کارت     دستگاهی است که با انداختن سکه یا پرداخت حق توقف         
  .دهد دیگر، اجازه توقف را در زمان معین به خودرو می هاي یا روش

  ): پارکینگ ممنوع( توقف ممنوع - 26
، مشروط به استقرار راننـده در   ، جز براي سوار و پیاده کردن توقف وسیله نقلیه ممنوع است  

  . پشت فرمان
  : نامه رانندگی  توقیف گواهی- 27



  . گی و محروم نمودن موقت دارنده از مزایاي قانونی آننامه رانند اخذ و ضبط گواهی
  :  جاده- 28

  .راه خارج از شهر براي عبور و مرور
  :  جاده اصلی- 29

راهی است که در برخورد با راه دیگر به طور معمول عریض تـر اسـت و بـا نـصب عالیـم             
  .گردد ،اصلی تلقی می راهنمایی و رانندگی

  :  جاده خصوصی- 30
اص یا مؤسسات براي کاربرد شخصی سـاخته انـد و اسـتفاده دیگـران از آن                راهی که اشخ  
  . مالک است منوط به اجازه

  :  جاده فرعی- 31
پیوندد و به طـور معمـول کـم عـرض تـر       راهی که از راه اصلی منشعب شده و یا به آن می          

  .شود ، فرعی تلقی می راهنمایی و رانندگی است و با نصب عالیم
  ):راغ ترمزچ( چراغ توقف - 32

هایی است که هنگام به کار بردن ترمز پایی براي کاهش سرعت یا توقـف            عبارت از چراغ  
  .رود تاتوجه الزم را به استفاده کنندگان از راه در پشت سر وسیله نقلیه بدهد به کار می

  ):هاي کوچک جلو چراغ( چراغ جانبی جلو - 33
 عـرض آن را از سـمت جلـو نـشان     هایی اسـت کـه حـضور وسـیله نقلیـه و       عبارت از چراغ  

  .دهد می
  ): هاي کوچک عقب چراغ( چراغ جانبی عقب - 34

هایی است که حـضور وسـیله نقلیـه و عـرض آن را از سـمت عقـب نـشان                 عبارت از چراغ  
  .دهد می
  :  چراغ جانبی وسایل نقلیه طویل- 35

رود تا رانندگان  یهایی است که در امتداد طول وسایل نقلیه طویل به کار م عبارت از چراغ
  .دیگر قادر به تشخیص طول آن شوند وسایل نقلیه

ها براي هر دو طرف در نظـر گرفتـه شـده و در قـسمت عقـب قرمـز رنـگ و در                  این چراغ 
  .شوند  متر از طول وسیله نقلیه نصب می3باشند و در حدود هر  می قسمت جلو زرد رنگ



  :  چراغ دنده عقب- 36
برد تا راه را به طرف عقـب وسـیله      ننده وسیله نقلیه به کار می     عبارت از چراغی است که را     

و به این ترتیب به دیگر استفاده کنندگان از راه اخطـار نمایـد کـه وسـیله        نقلیه روشن کرده  
  .خواهد به عقب براند نقلیه در حال راندن به عقب بوده و یامی

  ):نور باال( چراغ رانندگی - 37
  .کند ي وسیله نقلیه را تا فاصله دور روشن میهایی که جلو عبارتست از چراغ

  : چراغ راهنما- 38
برد تا به دیگر استفاده کننـدگان از   عبارت از چراغی است که راننده وسیله نقلیه به کار می       

  .، گردش و یا توقف را دارد راه اخطار نمایدکه راننده قصد تغییر جهت به راست و یا چپ
  ): نور پایین( چراغ عبور - 39

کنـد و موجـب     هایی که جلو وسیله نقلیه را در فاصله نزدیک روشن می            عبارتست از چراغ  
آیند و دیگر استفاده کنندگان       خیره شدن چشمیا ناراحتی رانندگانی که از طرف مقابل می         

  .از راه نخواهد شد
  :  چراغ مـه- 40

هنگـام مـه و   عبارت از چراغی است که در اتومبیل نصب شده و بـراي بهتـر دیـدن راه در               
  .رود آسا و گرد و غبار و مانند آن به کار می برف و باران سیل

  :  چرخ فلزي- 41
  .چرخی است که محل تماس آن با سطح زمین فلزي باشد

  :  حریم تقاطع- 42
ها که به منظور سـهولت حرکـت و ایمنـی تـردد اختـصاص             اي است در تقاطع راه      محدوده

  .یابد می
  : حق تقدم عبور- 43

  . اي نسبت به وسایل نقلیه دیگر یا نسبت به پیادگان و بالعکس یت حق عبور وسیله نقلیهاولو
  :  خط ایست- 44

خط کشی عرضی است که در ورودي تقاطع و به منظور تعیـین مـرز توقـف وسـایل نقلیـه            
  .شود بر سطح راه ترسیم می پیش از گذرگاه پیاده



  :  خط تغییر سرعت- 45
توانند در طول  اي ورودي به مسیر اصلی یا خروجی از آن مینوعی خط عبور که خودروه   

  .، سرعت خودرا براي همگرایی و یا واگرایی با جریان ترافیک افزایش یا کاهش دهند آن
  : خط عبور- 46

بخشی از سواره رو است که در طول مسیر، به عبور یک ستون وسیله نقلیه اختصاص یافتـه        
  .دگرد حدود آن مشخص می و با خط کشی

هاي عبور از سمت  تواند در هر جهت یک یا چند خط عبور داشته که این خط   یک راه می  
  .شوند راست به چپ ازشماره یک به باالشماره گذاري می

  :  خط عبور دوچرخه- 47
عبارتست از مسیر ویژه دو چرخه در سطح معابر که با تابلو، خط کشی و یـا رنـگ حـدود            

  .گردد می آن مشخص
  :  ـ خط کمکی48

، انجام حرکات گردشی و یا افـزایش ظرفیـت      خط عبوري است که به منظور تغییر سرعت       
  .شود عبور ایجاد می ، در کنار خط راه
  :  خط ویژه- 49

مسیري است که به وسیله خط کشی با رنـگ متفـاوت از خطـوط دیگـر و یـا عالیـم و یـا                    
ا چنـد نـوع وسـیله نقلیـه     موانعی از بقیه مسیرهامشخص گردیده و براي عبور و مرور یک ی       

  .اختصاص دارد
  ): قوس عمودي( خم - 50

  . انحراف مسیر مستقیم راه در سطح قائم
  : خودرو- 51

ها که نیروي محرکه آن از موتور باشد، بـه اسـتثناي    هر نوع وسیله نقلیه قابل حرکت در راه    
  :رو و عبارتند از وسایل نقلیه ریل

  :  سواري-الف 
 نفـر  6حمل انسان ساخته شـده و ظرفیـت آن بـا راننـده حـداکثر              خودرویی است که براي     

  . است



  ): سفري( سواري استیشن -ب 
نوعی خودرو سواري است که فضاي بار با فضاي سرنشین یکـسره باشـد و ظرفیـت آن بـا                

  .  نفر است9 وحداکثر 7راننده حداقل 
  : سواري کار-پ 

ز شاسی یا اتومبیلی که ظرفیـت آن بـا   اتومبیلی است دو دیفرانسیل کمک دار با اتاق جدا ا       
  . نفر باشد15 تا10راننده بین 

  :  اتوبوس-ت 
 نفـر یـا   27هر نوع وسیله نقلیه موتوري مسافربري که ظرفیت آن با راننده و کمـک راننـده     

  .بیشتر باشد
  :  اتوبوس برقی-ث 

  .شود اتوبوسی که نیروي محرکه آن به وسیله باتري یا نیروي برق تأمین می
  :  اتوبوس دو طبقه-ج 

وسیله نقلیه موتوري مسافربري که قسمت حمل مسافر آن در دو طبقه جداگانه روي هـم و   
  .  نفر است27مشترك بوده و ظرفیت آن با راننده حداقل  با یک سازه

  :  مینی بوس-چ 
  .باشد  نفر می26 تا 16خودروي مسافربري است که ظرفیت آن با راننده بین 

  : تراکتور-ح 
،  ، صـنعتی و عمرانـی ماننـد شـخم زدن     عی خودرو است کـه بـراي کارهـاي کـشاورزي         نو

  .رود ، بارگیري وکشیدن دنباله بند و غیره به کار می حفاري
  :  خیابان- 52

  . متر باشد6راه عبور و مرور در محل سکونت و فعالیت مردم که عرض آن بیش از 
  :  خیابان اصلی- 53

هاي دیگر عرض سواره روي آن بیشتر است و یا با نـصب        اهراهی است که در برخورد با ر      
، اصلی تلقی شده و در غیـر ایـن صـورت در سـمت راسـت راه       و رانندگی  عالیم راهنمایی 
  .دیگر قرار دارد

  :  خیابان فرعی- 54



هاي دیگر، عرض سواره روي آن کمتر است و یا با نصب   راهی است که در برخورد با راه      
، فرعی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت چپ راه دیگر  انندگیو ر عالیم راهنمایی
  .قرار گرفته باشد

  :  ـ دستگاه تهویه55
شود که هواي درون وسیله نقلیـه را   ، کولر و یا بخاري گفته می    هایی اعم از پنکه     به دستگاه 

  .جا به جا و یادماي آن را کاهش یا افزایش دهد
  :  راننده- 56

له نقلیه موتوري و غیر موتوري و همچنین حرکت دادن حیوانـات را           کسی که هدایت وسی   
  .به صورت واحدیا گله و رمه بر عهده داشته باشد

  :  راه- 57
، کوچه و کلیه معابري که براي عبور و مرور عموم        ، جاده   عبارتست از تمامی سطح خیابان    

  .شود اختصاص دادهمی
  :  راه آهن- 58

 کـه قطـار و وسـایل نقلیـه ریلـی دیگـر بـر روي آن حرکـت            هاي آهنی موازي ثابتی     ریــل
  .کنند می
  :  راه عمومی- 59

  .گیرد شود که براي عبور و مرور عموم مورد استفاده قرار می هایی گفته می به راه
  : روز- 60

  . از طلوع تا غروب آفتاب
  :  سازنده وسایل نقلیه- 61

نامـه بایـد شـماره     ا کـه مطـابق آیـین   اي ر اي کـه وسـایل نقلیـه       شخص یا مؤسسه یا کارخانه    
  .نماید می) مونتاژ(سازد،یا قطعات ساخته شده آنها را سوار  گذاري شود می

  :  ستاد معاینه فنی-62
، نظارت و کنتـرل فعالیـت مراکـز فنـی معاینـه       ، هدایت ریزي  تشکیالت متمرکز براي برنامه   

ازمان راهداري و حمل و نقل ها و س خودرو و مراکزمعاینه فنی مجاز که از سوي شهرداري    
  .گردد اي ایجاد می جاده



  :  سطح روشن- 63
شود و در مـورد   ها عبارت از سطح قابل دیدي است که نور از آن منتشر می   در مورد چراغ  

  .کند منعکس کننده نورعبارت از سطح قابل دیدي است که نور را منعکس می
  :  شانه راه- 64

هاي عبور رفت و برگشت قرار داشته و بـراي      طرف خط بخشی از بدنه راه است که در دو         
  .رود وسایل نقلیه به کار می توقف اضطراري

  :  شب- 65
  . از غروب تا طلوع آفتاب

  :  شماره وسیله نقلیه- 66
هاي ویـژه    عدد یک یا چند رقمی و حروفی که از طرف راهنمایی و رانندگی روي پالك              

  .شود میمنقوش و در عقب وجلوي وسیله نقلیه نصب 
  : شناسنامه خودرو- 67

سندي است که مشخصات خـودرو، مالـک و نـشانی کامـل محـل سـکونت وي و تـاریخ                     
انتقاالت و تغییراتانجام شده از سوي راهنمایی و رانندگی در آن درج و به آخـرین مالـک        

  .گردد تسلیم می
  ):  سرازیري-سرباالیی ( شیب - 68

  .ه در امتداد طولی مسیرتغییر تدریجی ارتفاع سطح تمام شده را
  :  ظرفیت وسیله نقلیه- 69

وزن بار یا تعداد مسافري که از طرف کارخانه سازنده با تأیید وزارت صنایع و معادن براي      
  . تعیین گردیده است وسیله نقلیه

  :  عالیم- 70
 ، نوشته و ، خط کشی هر نوع عالمت عمودي و افقی مانند تابلو، چراغ راهنمایی و رانندگی

، سوت و حرکـت دسـت و غیـره کـه بـه وسـیله             ، وهمچنین تجهیزات هدایت کننده      ترسیم
  .شود و تنظیم عبور و مرور تعیین و به کار برده می مقامات صالحیت دار براي کنترل

  :  قطار شهري- 71



نوعی وسیله حمل و نقل عمومی است که در شهرها و حومه به جا به جایی مسافر پرداختـه         
  .کند هاي فلزي بر روي ریل حرکت می با چرخ مولو به طور مع

  : هاي اصلی  قطعات و قسمت- 72
، اتاق و رنگ که تعویض        هاي اساسی وسیله نقلیه شامل محور، موتـور، شاسی         کلیه قسمت 

  .گردد آنها باعث تغییرمشخصات اساسی وسیله نقلیه می
  :  کارت پارك-73

گردد و بـه وسـیله آن اجـازه توقـف در      ه میاي است که با پرداخت پول تهی  کارت یا برگه  
  .شود خودرو داده مکان و زمان معین به

  : کارت شناسایی خودرو- 74
کارتی که مشخصات مالک و وسـیله نقلیـه شـماره گـذاري شـده در آن ثبـت و از سـوي                      

  .گردد صادر و به مالک وسیله نقلیه تسلیم می راهنمایی و رانندگی
  :  کاروان- 75

نه سیار وسیله نقلیه غیر موتوري است که براي سکونت و یا کار استفاده شـده  کاروان یا خا 
  . متر بیشتر نباشد12 متر و طول آن از 2,6و عرض آن از

  :  کاله ایمنی-76
ها آن را براي محافظت سر خـود در برابـر    کالهی است که راننده و سرنشین موتورسیکلت   

  .برند یناشی از بروز سوانح به کار م ضربات احتمالی
  :  کمربند ایمنی- 77

اي که نیم تنه باالي راننده و هریک از سرنشینان را تحت کنتـرل و مهـار ایمـن خـود              تسمه
، همچون کاهش ناگهانی سرعت یا توقف آنـی خـودرو         دهد تا درهنگام ضرورت     قرار می 

دا که ممکن است ناشی از ترمز یا برخوردبا جسم دیگر یا حوادث دیگر باشد، مـانع از جـ                  
هاي درونی و  جلو یا دیگر قسمت شدن سرنشینان و راننده از صندلی خود و اصابت به شیشه

  .یا پرتاب شدن به بیرون خودرو شود و حداقل داراي دو نقطه اتکا باشد
  :  کوچه- 78

  . متر باشد6راهی در مناطق مسکونی که عرض آن حداکثر 
  :  گذرگاه پیاده-79



تداد پیاده روها، سواره روها، روگذرها یا زیرگـذرها یـا هـر       گذرگاهی در تقاطع راه ها، ام     
محل دیگري ازسواره رو که به وسیله خط کشی یا میخکوبی یا عالیم دیگـر، بـراي عبـور       

  . پیادگان اختصاص داده شده است
  : المللی رانندگی نامه بین  گواهی-80

نون الحـاق ایـران بـه    نامـه داخلـی طبـق مفـاد قـا        اي است کـه بـه اعتبـار گـواهی           نامه  گواهی
 ـ  1354ها و کنوانسیون مربـوط بـه عالیمراههـا ـ مـصوب       کنوانسیون عبور و مروردر جاده

  .باشد گردد ومدت اعتبار آن یک سال توسط راهنمایی و رانندگی صادر می
  ): پروانه رانندگی(نامه رانندگی   گواهی- 81

ایی و رانندگی به نـام افـراد صـادر    اجازه نامه براي رانندگی وسایل نقلیه که از طرف راهنم   
  .شود می
  :  مجوز رانندگی با وسایل نقلیه عمومی- 82

کـه از  )  برگ فعالیت(، کارت و یا دفترچه کار  ، بهره برداري   اعم است از پروانه تاکسیرانی    
صالحیت دار به نام اشخاص صادر و اجازه رانندگی با وسایل نقلیه عمومی را      طرف مراجع 

  .دهد به آنان می
  : مرجع صالحیت دار- 83

هـاي مـسؤو کـه بـه موجـب قـانون و یـا تـصویب             ، نهاد و دیگر دستگاه      ، سازمان   وزارتخانه
  . هایی به عهده آنها گذاشته شده است وزیران درموردي خاص وظایف و مسؤولیت هیأت

  : مراکز فنی مجاز- 84
 مقـررات سـتاد معاینـه       مراکزي که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت ضوابط و           

، حـسب مـورد بـراي     شهرداري و یا سازمان راهداري و حمل و نقل جـاده اي    فنی وابسته به  
  .گردد شهري و برون شهري ایجاد می انجام معاینه فنی وسایل نقلیه درون

  :  راههاي شریانی درجه یک- 85
ایل نقلیـه موتـوري   معابري هستند که در طراحی و بهره برداري از آنها به جا به جـایی وسـ                

  .شود می برتري داده
  .نمایند هاي برون شهري را تأمین می این معابر ارتباط با راه



ها بـه دو گـروه آزادراه و       هاي شریانی درجه یک بر اساس نحوه کنترل دسترسی تقاطع           راه
عـالی همـاهنگی ترافیـک     گردنـد کـه ضـوابط اجرایـی آنهـا را شـوراي            مـی   بزرگراه تقسیم 
  .نماید ر تعیین میشهرهاي کشو

  : راههاي شریانی درجه دو- 86
معابري هستند که در طراحی و بهره برداري از آنها به جا به جایی و دسترسی وسایل نقلیـه               

  .شود داده می موتوري برتري
  .شود براي رعایت این برتري حرکت پیادگان از عرض خیابان کنترل می

دهنـد کـه ضـوابط     شـهري را تـشکیل مـی   هـاي   راههاي شریانی درجه دو شـبکه اصـلی راه     
  :نماید و عبارتند از عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور تعیین می اجرایی آنها راشوراي

  :  شریانی اصلی-الف 
  .کند ها را برقرار می هاي جمع و پخش کننده و بزرگراه راهی است که ارتباط بین خیابان

  . ها کمتر است  بزرگراهها نسبت به هاي بین تقاطع در این معابر فاصله
  ): خیابان جمع و پخش کننده( شریانی فرعی -ب 

  .کنند هاي شریانی اصلی را برقرار می هاي محلی و خیابان راهی است که ارتباط بین خیابان
  .ها محل عبور عابران پیاده از عرض خیابان باید مشخص باشد در این خیابان

  :  راههاي محلی- 87
، بـا   برداري از آنها نیازهاي وسایل نقلیه و عابران پیاده       ر طراحی و بهره   هایی هستند که د     راه

هـاي شـریانی فرعـی را     هـا و خیابـان     شود و ارتباط بـین کوچـه        در نظر گرفته    اهمیت یکسان 
  .کنند برقرار می

  :  معاینه فنی- 88
هاي فنی براي تشخیص اصالت خودرو و سنجش میزان سـالمت            بازدید ظاهري و آزمایش   

  . ، ایمنی وزیست محیطی وسیله نقلیه یفن
  :  منطقه ممنوعه- 89

منطقه و محلی که آمد و شد وسایل نقلیه در آنها به وسیله عالیم خـاص و یـا اعـالم قبلـی                   
  .دار ممنوع شده باشد صالحیت مراجع

  : منعکس کننده نور- 90



س نـوري کـه از   اي است که حضور وسیله نقلیه را از طریـق انعکـا     عبارت از بازتاب کننده   
  .دارد ، اعالم می شود و یا از طریق انعکاس نور محیط دیگر به آن تابیده چراغ وسیله نقلیه

  :  مواد خطرناك- 91
ي و یـا   ، مایعـات و جامـدات آتـش زا یـا سـم       ، محترقـه    هر نوع مواد رادیو اکتیو، منفجــره      

  . ، زباله ویژه و فاضالب و مانند آن فشرده ، گازهاي اسیدي
  :  موتورسیکلت- 92

یا بدون ) ساید کار(اي براي حمل انسان که داراي دو یا سه چرخ بااتاقک پهلو            وسیله نقلیه 
  .یک موتور محرکه باشد آن و مجهز به

  ): موتور گازي( موتورسیکلت گازي - 93
  .موتورسیکلتی است که هم داراي موتور و هم داراي ادوات پایی براي راندن باشد

  :  نقص فنی- 94
هر نوع نقصان یا تغییر در وضعیت ظاهري و فنی وسیله نقلیـه کـه موجـب کـاهش ضـریب        

و یا افزایش بیش از حد مجاز گازهاي آالینده هوا و یا آلودگی بیش از             ایمنی در رانندگی  
  .حد مجاز صدا گردد

  :  واحد انتظامی- 95
هـا و   گاهمنظور واحـدهاي نیـروي انتظـامی جمهـوري اسـالمی ایـران کـه بـه صـورت پاسـ              

  .مختلف کشور مستقر هستند ها در نقاط کالنتري
  : وزن با بار- 96

  . وزن وسیله نقلیه به اضافه وزن بار آن
  :  وزن بارگیري شده- 97

  . عبارت است از مجموع وزن مسافران و کارکنان و محموالت
  : وزن بدون بار- 98

 ولی با مخزن پر از سوخت و بـا  عبارت است از وزن وسیله نقلیه بدون راننده و مسافر و بار           
  .ابزار و آالتی کهبه طور معمول وسیله نقلیه همراه دارد

  :  وسیله نقلیه- 99



وسایل موتوري و غیر موتوري و موتورسیکلت که براي جابجایی انـسان و کـاالدر راه بـه                  
  .رود کار می

  :  وسیله نقلیه امدادي-100
، برق و  ، آتش نشانی و امداد اضطراري آب کی، پزش ، ترافیکی وسیله ویژه خدمات انتظامی

  .شود وسیله راهنمایی و رانندگی تعیین و با عالیم ویژه مشخص می گاز که به
  ):Long Vehicle( وسیله نقلیه طویل - 101

  . متر باشد12,5اي است که طول آن بیش از  وسیله نقلیه
  :  وسیله نقلیه عمرانی- 102

باشد و شامل  ، عمرانی و مانند آن می یژه انجام کارهاي فنی   وسیله نقلیه موتوري است که و     
  . و غیره است)  زمین تراش(، اسکریپر  بلدوزر، گریدر،غلطک

  :  وسیله نقلیه غیر موتوري- 103
  .اي که نیروي محرکه آن از موتور نباشد هر نوع وسیله نقلیه

  :  وسیله نقلیه فوق سنگین- 104
ت که توانـایی حمـل محمـوالت وزیـن بـا وزن ناخـالص        انواع خودرو و ادوات مربوط اس     

  :هاي زیر را داشته باشد  تن وحجیم با حجمی با ابعاد مازاد بر اندازه40باالتر از 
  . متر4,5 متر و ارتفاع 2,6 متر، عرض 16,5طول 
  :  وسیله نقلیه کشاورزي- 105

دوات دیگر و دنبالـه  شود که عالوه بر حمل و نقل خود، ا        به وسایل نقلیه موتوري گفته می     
را نیز جا به جا نموده و یـا از نیـروي محرکـه تولیـدي آنهـا بـراي انجـام            بندهاي کشاورزي 

، تیلــر و  شــودو شــامل انــواع تراکتــور، کمبــاین عملیــات مختلــف کــشاورزي اســتفاده مــی
  . هاي خود کششی دیگر در بخش کشاورزي است ماشین

  :  وسیله نقلیه مرکب- 106
  .ند وسیله نقلیه متصل به هم که به عنوان واحد در راه حرکت کنندعبارت است از چ

  : وسیله نقلیه مفصل دار- 107



اي است که شامل یک کشنده و یـا وسـیله نقلیـه موتـوري و یـک نیمـه یـدك                وسیله نقلیه 
 متـر، طـول   2,6متصل به آن باشد که بابار یا محفظـه حمـل مـسافر داراي عـرض حـداکثر            

  .  تن است40 مترو وزن حداکثر4,5رتفاع حداکثر  متر، ا18,35حداکثر 
  :  وسیله نقلیه موتوري- 108

اي که داراي حداقل یک چـرخ در جلـو و دو چـرخ در عقـب بـوده و                   هر نوع وسیله نقلیه   
رود که بـه آن   انتقال قدرت است و براي حمل بار یا انسان به کار می       داراي موتور و سامانه   
  .شود خودرو نیز گفته می

   شماره گذاري -دوم فصل 
کند  ها حرکت می  هر وسیله نقلیه موتوري و غیر موتوري و یدك متصل که در راه-2ماده 

  .، صنعتی و عمرانی باید داراي شماره باشند وسایل نقلیه موتوري ویژه کشاورزي و همچنین
یر مجاز اي که شماره یا پالك نداشته یا داراي شماره و یا پالك غ             رانندگی با وسایل نقلیه   

، مگر این که پیشتر مجوز حرکت از راهنمایی و رانندگی دریافت کرده  است باشند، ممنوع
  .و همراه داشته باشند

، تا انجام  مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه از تردد خودروهاي متخلف از این ماده          
  .جلوگیري به عمل خواهند آورد شماره گذاري

، صـنعتی و   جام عملیات شـماره گـذاري وسـایل نقلیـه کـشاورزي      تا زمانی که ان   -1تبصره  
،  عمرانی به طورکامل از سوي راهنمایی و راننـدگی صـورت نپذیرفتـه اسـت و پـس از آن       

هـاي کـشور و راه و ترابـري          که به تأیید وزارتخانـه      تردد این وسایل بر اساس دستورالعملی     
  .رسد، انجام خواهد شد می
  

هـاي سـاخت داخـل و وارداتـی از نظـر            ها و دوچرخه    ورسیکلت خودروها و موت   -2تبصره  
باید استانداردهاي مصوب مؤسسه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران را               ایمنی و کیفیت  

ــودگی   ــالوه از نظرآل ــه ع ــند و ب ــی  دارا باش ــست محیط ــاي زی ــصوب   ه ــتانداردهاي م ، اس
  .باشند عالی حفاظت محیط زیست را رعایت نموده شوراي
 تشخیص انـواع وسـایل نقلیـه غیـر موتـوري کـه بایـد شـماره گـذاري شـوند بـا                 -3تبصره  

  .، مگر در مواردي که قانون خاصی وجود داشته باشد است راهنمایی و رانندگی



 مالک وسیله نقلیه موضوع ماده قبل مکلف است خود و یا به وسیله نماینده قانونی            -3ماده  
اري یا مرکزي که به همـین منظـور تعیـین و            خود، بامراجعه به نزدیکترین واحد شماره گذ      

  .گردد، مدارك الزم راارایه نماید اعالم می
واحد شماره گذاري پس از بررسی آنها، اقدام به تخصیص پالك به شخص و تحویل آن                 

  .نماید می
  .پذیرد نصب پالك با نظارت نماینده راهنمایی و رانندگی صورت می

ك مورد نیاز و خدمات پس از شماره گذاري و    انجام شماره گذاري شامل مدار      چگونگی
مصوب و مانند آنها در دستورالعمل مربوط از سوي راهنمایی و رانندگی  عوارض و مالیات

  .مشخص و اعالم خواهد شد
هاي آنها براي وسایل نقلیه مختلف در دستورالعمل  ها و ابعاد و رنگ  انواع پالك-1تبصره 

  .گردد یاد شدهمشخص می
رگاه اشخاص دیگري در مالکیت وسیله نقلیه شریک بـوده و یـا نـسبت بـه آن       ه -2تبصره  

  .باشند، نام و نشانی دقیق آنان نیز باید در درخواست قید شود حق عینی داشته
 در مـوارد زیـر راهنمـایی و راننــدگی از انجـام عمـل شـماره گـذاري خــودداري        -4مـاده  

  :نماید می
رعایت نشده باشد و یا اصالت وسـیله نقلیـه   ) 2(ده ما) 2( در صورتی که مفاد تبصره  -  الف

  .وسیله مأموران مربوط تأیید نگردد هنگام بازدید به
 چنانچه مشخصات وسیله نقلیه با آنچه در اسـناد مربـوط ذکـر شـده مطابقـت نداشـته                    -  ب

  .باشد
  . اگر تخصیص شماره به نام مالک به دالیل قانونی ممنوع باشد-  پ
نامـه را نداشـته     ، عالیم و تجهیزات پیش بینـی شـده در ایـن آیـین               نقلیه چنانچه وسیله    -  ت

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

  .نشده باشد
اي کـه از تـاریخ سـاخت      در صورت نداشتن برگ معاینه فنی به استثناي وسـایل نقلیـه  -ج  

  . نشده است آنها دو سال سپري



هـا   ، پـالك  ، اوراق شدن و یا از بین رفتن وسیله نقلیه  به هنگام نقل و انتقال مالکیت -5ماده  
گذاري یا مراکز مجاز از روي وسیله نقلیه فک و نزد راهنمایی و راننـدگی    در واحد شماره  

  .شود نگهداري می
ي بایـد بـراي   هـا یـا نماینـده قـانونی و           در صورت خرید خودرو، صـاحب پـالك        -تبصره  

پالك بر روي وسیله نقلیه خریداري شده به واحد شـماره گـذاري یـا       دریافت مجوز نصب  
  .مراکز مجاز مراجعه نماید

، مکلفند پس از گذشت حـداکثر ده روز    اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده پالك  -6ماده  
 بـه نزدیکتـرین   ، نشانی و کد پستی خود را به طور کتبی  از زمان تغییرمحل اقامت یا فعالیت     

  .گذاري اعالم نمایند واحد شماره
مسؤولیتهاي قانونی مربوط به اطالع ندادن تغییر محل اقامت یا مرکز فعالیت به عهده مالک 

  .قانونی وي خواهد بود یا نماینده
، ضبط یا  ، تملیک  در صورتی که وسیله نقلیه از سوي مراجع صالحیت دار توقیف        -7ماده  

راتب حداکثر ظرف پانزده روز از سوي مرجع مربوط و یا منتقل الیه یا             مصادره شود،باید م  
  .نماینده قانونی وي به واحدشماره گذاري محل اعالم گردد

 چنانچه پالك به نام شخص حقـوقی باشـد، مـدیر مربـوط مکلـف اسـت حـداکثر        -8ماده  
کتـرین  ، مراتـب را بـه نزدی   پس از تاریخ درج آگهـی انحـالل در روزنامـه     ساعت48ظرف  

  .نماید واحد شماره گذاري به طور کتبی اعالم
، بـر حـسب مـورد، نماینـده       در صورت فوت یا محجور شدن مالـک وسـیله نقلیـه            -9ماده  

، و یا وصی و یا قـیم        قانونی وراث باارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت به دادگاه         
زدیکترین واحد شـماره  مکلف است حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ فوت یا حجر به ن     

  .مراجعه نماید گذاري براي اعالم استفاده کننده مجاز از وسیله نقلیه
،  فوق مکلفند حـداکثر ظـرف مـدت شـش مـاه          ) 9 و 8( اشخاص مندرج در مواد      -10ماده  

، به منظـور تغییـر مالکیـت و ثبـت      و یا متصرف قانونی جدید وسیله نقلیه  براي معرفی مالک  
  .نمایند رانندگی مراجعه، به راهنمایی و  آن

هـاي   مراجعه نکردن در مهلت مقرر و سپري شدن مدت یاد شده موجب خواهد شد پالك   
  .وسیله نقلیه ازدرجه اعتبار ساقط و غیر مجاز تلقی شود



، اطالعات فوت   سازمان ثبت احوال کشور موظف است از طریق شبکه رایانه اي      -11ماده  
ز تـاریخ فـوت در اختیـار راهنمـایی و راننـدگی      شدگان راحداکثر ظرف مدت یک هفته ا    

  .محل قرار دهد
  :گیرد  نصب پالك بر روي وسیله نقلیه به طریق زیر انجام می-12ماده 
، یک پال ك   کیلوگرم400 براي وسایل نقلیه سه چرخ یا بیشتر با وزن خالی بیش از -  الف

  .شود دیگر در عقب آن نصب می در جلو و پالك
، آن هـم در عقـب وسـیله نقلیـه نـصب       ایل نقلیه دو چرخ تنها یک پالك       بر روي وس   -  ب
  .گردد می
  .گردد ها یک پالك در عقب نصب می ها و نیمه یدك  بر روي یدك-  پ
  .ها باید در محل تعیین شده نصب شوند  پالك یا پالك-  ت

ز ، پالك سوم وسـیله نقلیـه نیـز بـه صـورت برچـسب ا        به همراه یک زوج پالك     -13ماده  
سوي راهنمایی ورانندگی یا اشخاص مورد تأیید او صادر و بر روي شیـشه جلـو یـا عقـب                   

  .گردد وسیله نقلیه نصب می
، کـد واحـد       ، تاریخ سپري شدن اعتبـار پـالك         این برچسب داراي اطالعات شماره پالك     

 - Vehicle Identification Number(گذاري وشماره شناسایی وسیله نقلیه  شماره

Vin (باشد می.  
، نقل و انتقال مالکیت و تعویض قطعـات اصـلی و    پالك سوم با هر بار تمدید اعتبار پالك 

  .رنگ وسیله نقلیه بااطالعات جدید تولید و جایگزین پالك سوم پیشین خواهد شد
  .نماید زمان اجراي این ماده را راهنمایی و رانندگی تعیین می

، شـماره پـالك یـاد شـده از فهرسـت       ك در صورت مفقود شدن و یا سرقت پال     -14ماده  
  .هاي سرقتی و مفقود شده قرار داده خواهد شد خارج و در فهرست پالك هاي فعال پالك

تخصیص پالك جدید به مالک وسیله نقلیه پس از سیر مراحل موضوع دسـتورالعمل مـاده      
  . صورت خواهد گرفت نامه این آیین) 3(

نا به درخواست مالک و با مراجعه به واحد شماره      شود، ب    براي پالکی که زایل می     -  تبصره
  .شود گذاري براساس دستورالعمل یاد شده پالك جدید صادر می



 راهنمایی و رانندگی پس از تخصیص شماره پالك به مالک وسیله نقلیه و ورود      -15ماده  
یت ، کارت مشخصات و شناسنامه مالک و وسیله نقلیه به سامانه )  شماره ملی (اطالعات مالک 

مالک ارسال و یا بـه وي تـسلیم      )  کدپستی(مورد، به نشانی      وسیله نقلیه را صادر و بر حسب      
  .نماید می

، کارت مشخصات یا شناسنامه مالکیت وسـیله نقلیـه مفقـود و یـا از       هرگاه پالك-16ماده  
ساعت بـه   ) 48(یا نماینده قانونی وي مکلف است مراتب را حداکثر ظرف             بین برود مالک  

شماره گذاري راهنمایی ورانندگی و یا مراکز مجاز اعالم کنـد و اقـدام بـه دریافـت        واحد  
  .المثنی نماید پالك جدید، کارت مشخصات یا شناسنامه مالکیت

 سازندگان و فروشندگان وسایل نقلیه موتوري موظفند به منظور عرضـه و انتقـال           -17ماده  
مـایش فنـی وسـیله نقلیـه بـدون انجـام          وسایل نقلیه ازمحلی به محل دیگر یا براي انجـام آز          

  .تشریفات شماره گذاري از راهنمایی ورانندگی پالك ویژه دریافت نمایند
دستورالعمل مربوط به مدت اعتبار و همچنین نحوه استفاده از پالك ویژه و چگونگی ارائه 

  .گردد اطالعات موردنیاز از سوي راهنمایی و رانندگی عیین و اعالم می
تواند پالك ویژه تحویلی به سـازندگان یـا فروشـندگان     نمایی و رانندگی می   راه -18ماده  

  .علت نداشتن نیاز به استفاده یا استفاده برخالف مقررات پس بگیرد وسایل نقلیه را، به
 کلیه کارخانجات سازنده و مونتاژ خودرو و موتورسیکلت مکلفند تولیدات خود -19ماده 

، بــا نظــارت و برابــر دســتورالعمل اعــال  بــه اشــخاصرا پــیش ازعرضــه بــه بــازار و فــروش 
  .نمایند راهنمایی و رانندگی شماره گذاري می

، متعاملین یا قائم مقـام قـانونی آنهـا ابتـدا          ـ هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه       20ماده  
خود را به راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی یا مراکز مجاز تعیـین شـده ارایـه                 درخواست

خـودرو و تطبیـق مـدارك آنهـا، نـسبت بـه فـک پـالك                   نمایند تا پس از احراز اصالت       می
جدید و صدور شناسنامه جدید و  منصوبه بر روي خودروي مورد معامله و اختصاص پالك

  .اي راهنمایی و رانندگی اقدام گردد ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه
ندگی نیروي انتظامی یا مراکز مجاز تعیین     سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و ران        

  .گردد ، منعکس می شده به دفتراسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال



کارت خودرو از سوي راهنمایی و رانندگی بعد از تأیید مراتـب تنظـیم سـند در دفترخانـه           
نعکس اي به سیستم راهنمـایی و راننـدگی مـ    بوسیله پست سفارشی یا رایانه     اسناد رسمی که  

  .گردد شود، به خریدار تحویل می می
گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صـادره تـا دو مـاه اعتبـار دارد و در خـالل مـدت                 
مذکور متعاملین یاقـائم مقـام قـانونی آنهـا موظفنـد بـراي ثبـت معاملـه و درج آن در ذیـل            

  .به دفتر اسنادرسمی مراجعه نمایند)  محل مخصوص(شناسنامه 
 شرایط و نحوه احراز صالحیت مراکز مجاز موضوع این فصل و نحوه نظـارت بـر       -  تبصره

دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد راهنمایی و رانندگی به تصویب وزیر      آنها به موجب  
  .رسد کشور می

 مالک وسیله نقلیه چنانچه قصد تغییر رنگ یا تعویض هر یـک از قطعـات اصـلی         -21ماده  
 موتور، شاسی و اتـاق را داشـته باشـد بایـد پیـشتر مجـوز الزم را از واحـد        شامل وسیله نقلیه 

  .دریافت نماید شماره گذاري راهنمایی و رانندگی
  .باشند  وسایل نقلیه عمومی باري و مسافري مشمول مقررات مربوط می-  تبصره
ره  تعویض قطعات اصلی و همچنین تغییر رنگ وسایل نقلیه وارداتی پیش از شما      -22ماده  

  .باشد گذاري نیزمنوط به دریافت مجوز کتبی از واحدهاي شماره گذاري می
اي مورد تـصرف   ، مفقود شدن و یا اگر به هر علتی وسیله نقلیه  در صورت سرقت  -23ماده  

قرار گیرد، مالک و یا نماینـده قـانونی وي مکلـف اسـت بالفاصـله مراتـب را بـه          غیرقانونی
  .نماید نزدیکترین واحد انتظامی اعالم

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

تواند به تعداد وسـایل نقلیـه ملکـی خـود مطـابق        هر شخص حقیقی یا حقوقی می  -25ماده  
  .ریافت نمایدد پالك) 3(ماده 

  .نامه خواهد بود نقل و انتقال هر یک از وسایل نقلیه تابع مقررات این آیین
    نامه رانندگی  گواهی-فصل سوم 

 هرکس بخواهد بـا هـر نـوع وسـیله نقلیـه موتـوري زمینـی راننـدگی نمایـد بایـد                 -26ماده  
  .رانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد نامه متناسب گواهی



  .شود ان برابر قوانین و مقررات رفتار میبا متخلف
و توضـیحات  ) 1(هاي رانندگی به شرح جدول پیوسـت شـماره     نامه   انواع گواهی  -27ماده  

  :شود ، که باشرایط زیر از سوي راهنمایی و رانندگی صادر می آن است
نامه موتورسـیکلت گـازي یـا موتـور      ها و صدور گواهی الف ـ شرایط شرکت در آزمایش 

  ) 1 -  نامهالف گواهی(گازي 
   سال تمام 15 حداقل سن -1
   ارائه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت دار پزشکی -2
  نامه و مهارت عملی رانندگی با موتورگازي  هاي آیین  قبول شدن در آزمون-3

هاي با حجـم موتـور    نامه موتورسیکلت ها و صدور گواهی ب ـ شرایط شرکت در آزمایش 
  ) 2-نامه الف  گواهی(   سی سی200تا 
   سال تمام 17 حداقل سن -1
   ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت دار پزشکی -2
  نامه و مهارت عملی رانندگی با موتورسیکلت مربوط  هاي آیین  قبول شدن در آزمون- 3

با حجـم موتـور   هاي  نامه موتورسیکلت ها و صدور گواهی پ ـ شرایط شرکت در آزمایش 
  ) 3-نامه الف  گواهی( کیلوگرم 400سی و سه چرخ با وزن تا   سی200باالي 

   سال تمام 18 ـ حداقل سن 1
  دار پزشکی   ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت2
که حداقل ) 2-الف ( سی سی حجم موتور 200نامه موتورسیکلت تا  ـ د ارا بودن گواهی 3

  از تاریخ صدور آن گذشته باشد  میک سال تما
  نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط  هاي آیین  قبول شدن در آزمون- 4

  ) 1-نامه ب  گواهی(نامه  ها و صدور گواهی  شرایط شرکت در آزمایش-ت 
   سال تمام 18 ـ حداقل سن 1
  پزشکی  ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت دار 2
، ایـن   نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط هاي آیین  ـ قبول شدن در آزمون 3

براي درخواست کنندگان در اولین مرحله با اعتبار موقت یک سـاله صـادر            نامه  نوع گواهی 
اي  هـا و شـرایط ویـژه      آن مکلف به رعایت محـدودیت       شود و در مدت یاد شده دارنده        می



نامـه و مرتکـب نـشدن     آیـین  در صورت رعایـت آنهـا و رعایـت مقـررات ایـن      باشد که     می
  .این ماده تبدیل خواهدشد) 6(نامه رانندگی با اعتبار موضوع تبصره  ، به گواهی تخلف

، بـه موجـب    نامـه موقـت و نحـوه تبـدیل آن         شرایط و ضوابط مربوط به رانندگی با گواهی       
 رانندگی و تصویب وزیر کـشور، مـشخص و          به پیشنهاد راهنمایی و     دستورالعملی است که  

  .گردد اعالم می
  )2-ب (نامه  ها و صدور گواهی ث ـ شرایط شرکت در آزمایش

   سال تمام 21 ـ حداقل سن 1
  ) 1-ب (نامه رانندگی  ـ سپري شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی2
   پزشکی دار  ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت3
  نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط  هاي آیین  ـ قبول شدن در آزمون4

  ) 1-پ (نامه  ها و صدور گواهی ج ـ شرایط شرکت در آزمایش
   سال تمام 23ـ حداقل سن 1
  ) 1-ب(نامه رانندگی  ـ سپري شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی2
  مت جسمی و روانی از مراجع صالحیت دار پزشکی ـ ارایه گواهی سال3
  نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط  هاي آیین ـ قبول شدن در آزمون4

  ) 2-پ (نامه  ها و صدور گواهی چ ـ شرایط شرکت در آزمایش
   سال تمام 23ـ حداقل سن 1
  ) 2-ب ( رانندگی نامه ـ سپري شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی2
  ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت دار پزشکی 3
نامه و مهارت عملی بـا وسـیله نقلیـه مربـوط ح ـ شـرایط        هاي آیین ـ قبول شدن در آزمون4

  ) 1-ت (نامه  ها و صدور گواهی شرکت درآزمایش
   سال تمام 25ـ حداقل سن 1
  ) 1-پ (نامه رانندگی  ز تاریخ دریافت گواهیـ سپري شدن حداقل دو سال تمام ا2
  ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت دار پزشکی 3
  نامه و مهارت عملی با وسیله نقلیه مربوط  هاي آیین ـ قبول شدن در آزمون4

  ) 2-ت (نامه  ها و صدور گواهی خ ـ شرایط شرکت در آزمایش



   سال تمام 25ـ حداقل سن 1
  ) 2-پ (نامه رانندگی  پري شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهیـ س2
  ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت دار پزشکی 3
  نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط  هاي آیین ـ قبول شدن در آزمون4

نندگی ویـژه وسـایل نقلیـه سـبک     نامه را ها و صدور گواهی د ـ شرایط شرکت در آزمایش 
   عمرانی وکشاورزي

  سال تمام 18ـ حداقل سن 1
  ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت دار پزشکی 2
  نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط  هاي آیین ـ قبول شدن در آزمون3

ندگی ویژه وسـایل نقلیـه سـنگین    نامه ران ها و صدور گواهی ذ ـ شرایط شرکت در آزمایش 
  و وسایل نقلیه فوق سنگین  عمرانی و کشاورزي

   سال تمام 23 حداقل سن -1
   ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت دار پزشکی -2
نامه رانندگی و مهارت عملی رانندگی بـا وسـیله نقلیـه            هاي آیین    قبول شدن در آزمون    - 3

توانـد بـا آن      اي کـه دارنـده مـی        ، نـوع وسـیله نقلیـه        ي رانندگی ویژه  ها  نامه  مربوطدرگواهی
  .شود رانندگی کند، قید می

 کیلـومتر در سـاعت تجـاوز     30اي کـه سـرعت آنهـا از           براي رانندگی با وسایل نقلیه ویـژه      
نامـه   ، داشتن گـواهی  نامه ویژه ، عالوه بر داشتن گواهی هاي عمومی کند، در شهرها وراه   می

  . ز ضروري استنی) 1-پ (
، ارائـه گـواهی طـی دوره      در کلیه موارد باالعالوه بر رعایت شرایط تعیین شـده        -1تبصره  

نامه ومقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کـسب              آموزش آیین 
  .باشد هایرانندگی مجاز الزامی می ، از آموزشگاه مهارت عملی رانندگی

که خواسـتار راننـدگی بـا    )  ، پ و ت ب(هاي  نامه رندگان گواهیدرخواست کنندگان یا دا   
  .هاي الزم را کسب نمایند یدك هستند، باید آموزش وسیله نقلیه داراي

، ارائـه گـواهی کـسب مهـارت عملکـرد             براي وسایل نقلیه ویژه با توجه به کاربري مربوط        
  . ویژه از مراکز مجازیاد شده الزامی است



توانــد در صــورت لــزوم آزمــایش مجــدد مقــررات    راننــدگی مــی راهنمــایی و-2تبــصره 
راهنمایی و رانندگی راپیش از انجام آزمون مهارت عملی از درخواست کنندگان به عمـل   

  .آورد
 مراجع انجام معاینات پزشکی و همچنین ضوابط احراز سالمت جسمی و روانـی        -3تبصره  

، درمـان و آمـوزش    وزارت بهداشتکنندگان و هرگونه تغییر در آن به پیشنهاد        درخواست
،   هـاي کـشور، راه و ترابـري         از نماینـدگان وزارتخانـه      پزشکی توسط کـارگروهی متـشکل     

پیوست شماره ( گردد  تعیین می ، درمان و آموزش پزشکی و راهنمایی و رانندگی         بهداشت
2.(  

ه صـورت  نامه و مقـررات راهنمـایی و راننـدگی بـ      درکلیه موارد باالآزمون آیین   -4تبصره  
  .گیرد اي انجام می نوشتاري و یارایانه

نامه رانندگی پنج سال است و پس از پایان اعتبار آن و          مدت اعتبار انواع گواهی    -5تبصره  
  .گردد هاي پنج ساله تمدید می ، براي دوره احراز سالمت جسمی و روانی در صورت

 سالمت جسمی و روانی هر  سال تمام باشد، الزم است70براي افرادي که سن آنها بیش از 
  .و احراز گردد دو سال بررسی

بـا گـواهی سـالمت جـسمی و         ) نقص عـضو  ( وضعیت ظاهري درخواست کننده      -28ماده  
روانی صادره ازمراکز پزشکی مجاز تعیین شـده بـه وسـیله افـسران کارشـناس تطبیـق داده                   

می ارجـاع  موضوع به کمیسیون پزشـکی نیـروي انتظـا    شود و در صورت وجود مغایرت      می
  .گردد می

نامـه راننـدگی بایـد مـدارکی را کـه از طـرف           درخواست کننده هر نوع گـواهی      -29ماده  
  .شود به مراجع آگهی شده ارائه کند اعالم می راهنمایی و رانندگی

،  نامه رانندگی  نامه رانندگی شامل نوع و یا پایه و گروه گواهی            مندرجات گواهی  -30ماده  
،   ، امـضاي صـادر کننـده        ، نـام واحـد صـادرکننده      ) کد ملی (ننده  مدت اعتبار،مشخصات را  

، مهـر واحـد صـدور و     صـدور، عکـس درخواسـت کننـده      ، تاریخ و شـماره      شماره مسلسل 
  .باشد مشخصات ضروري دیگر می

  



هـاي مربـوط موفـق        نامـه راننـدگی در آزمـایش         هرگاه درخواست کننده گواهی    -31ماده  
  .ز رویت مدارك الزم صادر و به او تسلیم خواهد شدرانندگی پس ا نامه گردد، گواهی
نامه موظف است ظرف یک ماه پـیش از پایـان مهلـت مقـرر، بـراي تمدیـد                 دارنده گواهی 

  .نامه معادل به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید مدت اعتبار یاتعویض آن به گواهی
ریافت گـواهی سـالمت     ، ضمن د    نامه  راهنمایی و رانندگی هنگام تمدید یا تعویض گواهی       

  .هاي الزم را از وي به عمل آورد تواند آزمون ، می جسمی و روانی ازدرخواست کننده
نامـه راننـدگان موظفنـد در     مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه هنگام کنترل گـواهی   

 نامه رانندگی را با ارائه رسـید اخـذ و       اعتبار آن سپري شده باشد، گواهی       صورتی که تاریخ  
را براي تمدید و یا تجدید به اداره مربـوط ارسـال        نامه یاد شده    ، گواهی   پس از اعمال قانون   

  .نمایند
نامه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه با مراجعـه بـه واحـد مربـوط              دارنده گواهی 

  .نامه رانندگی جدید اقدام نماید براي دریافتگواهی
توانند رانندگی وسایل نقلیه  ، می در گروه مربوطنامه پایه باالتر   دارندگان گواهی-1تبصره 
  .، را انجام دهند) الف(هاي پایه پایین تر، به جز پایه  نامه گواهی موضوع
 دستورالعمل نحوه زمانبندي و ضوابط چگونگی انجام آزمونهـا، تمدیـد اعتبـار،          -2تبصره  

رض و مالیات در صورت مردود شدن درخواست کننده و نحوه و میزان عوا     تجدید آزمون 
از سـوي راهنمـایی و راننـدگی تهیـه و بـه اطـالع عمـوم                   مصوب قابل دریافت و نظـایر آن      

  .شود رسانده می
نامه از انواع دیگر  نامه بخواهد براي دریافت گواهی  در صورتی که دارنده گواهی-32ماده 

  .هاي مربوط شرکت کند اقدام نماید،موظف است در آزمون
نامه مورد درخواست باشـد، از    نامه قبلی پیش نیاز گواهی       گواهی پس از قبول شدن چنانچه    

  .گردد نامه جدید صادر و به وي تحویل می کننده اخذ و گواهی درخواست
 رانندگی با هـر نـوع تاکـسی و وسـایل نقلیـه عمـومی در شـهرها و وسـایل نقلیـه             -33ماده  

ورد، نیازمند داشتن مجوز ، حسب م نامه رانندگی متناسب ،عالوه بر گواهی عمومی جاده اي
  .باشد فعالیت صادره از سوي وزارت راه و ترابري می از شهرداري و یا دفترچه کار یا برگ



نامـه راننـدگی مفقـود شـود یـا از بـین بـرود، دارنـده آن             درصورتی کـه گـواهی     -34ماده  
  .صدور المثنی نماید تواند درخواست می

 با دریافت مدارك الزم وگـواهی سـالمت       ،  پس از احراز درستی ادعاي درخواست کننده      
جسمی و روانیدرخواست کننـده و بـا رعایـت ضـوابطی کـه راهنمـایی و راننـدگی اعـالم              

  .گردد تسلیم می نامه المثنی صادر و به وي نماید، گواهی می
توانند تا  می)  اعم از ایرانیان یا خارجیان   (هاي معتبر خارجی      نامه   دارندگان گواهی  -35ماده  

  .پس از ورود در ایران رانندگی نمایند هشش ما
ولی در صورت تمایل به ادامه رانندگی در ایران باید پیش از سپري شدن مـدت یـاد شـده           

  .نامه ایرانی تبدیل نمایند خود را به گواهی نامه خارجی گواهی
 1968نامه رانندگی کشورهاي غیر از متعاهـدین کنوانـسیونهاي          دارندگان گواهی  -تبصره  

ها و کنوانسیون مربوط به عالیم  الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده قانون(وین 
  .نامه را همراه داشته باشند ، بایدترجمه معتبر گواهی)1354راهها ـ مصوب 

، کـه   هاي راننـدگی معتبـر صـادر شـده از کـشورهاي خـارجی       نامه   تبدیل گواهی  -36ماده  
شود و  مرو سرزمینی آنان براي رانندگی معتبر محسوب می  نامه صادره ازایران در قل      گواهی

ها   وین راجع به مقررات عبور و مرور در راه1968 هاي یا آن کشور از متعاهدین کنوانسیون
خارجی و با احراز سالمت جسمی  نامه آید، با رویت اصل گواهی ها به شمار می و عالیم راه

  .پذیرد و روانی درخواست کننده صورت می
  .پذیرد هاي رانندگی با تأیید وزارت کشور صورت می نامه موارد دیگر تبدیل گواهیدر 

تواننـد بـراي    المللـی مـی   هـاي بـین    مأموران سیاسی و کنسولی و اعـضاي سـازمان     -37ماده  
را از طریق وزارت امور خارجه به ) 35(هاي خود مدرك مندرج در ماده    نامه  گواهی  تبدیل

  .دارند راهنمایی و رانندگی ارسال
نامـه راننـدگی آنـان اخـذ و یـا          نامه مجدد براي کسانی که گواهی        صدور گواهی  -38ماده  

باشد و بـه   توقیف شده باشدممنوع است و در صورت صادر شدن از درجه اعتبار ساقط می   
  .وسیله راهنمایی و رانندگی اخذ وابطال خواهد شد



نامه رانندگی اشـتباه یـا    گواهی راهنمایی و رانندگی موظف است در صورتی که      -39ماده  
نامه صحیح را  ، گواهی باشد از دارنده آن اخذ و پس از رفع اشتباه و نقص ناقص صادر شده

  .صادر و به وي بازگرداند
) 27(مـاده  ) 3(نامه یکی از شرایط پزشکی موضوع تبـصره         هرگاه دارنده گواهی   -40ماده  

بـه راهنمـایی و راننـدگی مراجعـه     بدهد، موظف است حداکثر ظرف یـک مـاه         را از دست  
  .نماید

هـاي ضـروري    نامه را براي انجـام معاینـات و آزمـایش       راهنمایی و رانندگی دارنده گواهی    
  .نماید پزشکی به مراکزپزشکی مجاز معرفی می

در صورتی که نداشتن شرایط و صالحیت رانندگی ضمن آزمـایش جدیـد محـرز گـردد،      
ه متناسب با شرایط جسمانی وي تعیین و پس از صـدور         نام  اخذ و گواهی    نامه از وي    گواهی

  .گردد نامه ابطال می ، گواهی نداشتن صالحیت رانندگی شود و در صورت به وي تسلیم می
 در صورت کشف نقـص عـضو مـوثر، از سـوي مـأموران راهنمـایی و راننـدگی و          - تبصره

و اعـالم امکـان صـدور    هاي پزشـکی   رانندگی اخذ و تا زمان بررسی     نامه  ، گواهی   پلیس راه 
  .رانندگی ندارد نامه حق نامه مجدد، دارنده گواهی گواهی

 در صورتی که راننده به علت تکرار ارتکاب تخلفات مهم و حادثه ساز در یـک       -41ماده  
نامه رانندگی وي به استناد قانون نحوه     ، حدنصاب نمره منفی را دریافت نماید، گواهی         سال

  . ـ، ضبط یا ابطال خواهد شد1350ایم رانندگی ـ مصوب رسیدگی به تخلفات و اخذجر
نامه راهبران انواع وسایل حمل و نقـل ریلـی           نحوه شرایط و مسؤو صدور گواهی      -42ماده  

عـالی همـاهنگی    ،برابر دسـتورالعملی خواهـد بـود کـه بـه تـصویب شـوراي           شهري و حومه  
  .ترافیک شهرهاي کشور برسد

  
  ی وسایل نقلیه  معاینه و آزمایش فن-فصل چهارم 

  . اي که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد، ممنوع است  رانندگی با وسیله نقلیه-43ماده 
دارندگان وسایل نقلیه مکلفند وسایل نقلیه خویش را براي انجام معاینه فنی در مراکـز فنـی    

  .نمایند، برگ یا برچسب معاینه دریافت  حاضر و پس از احراز شرایط الزم مجاز تعیین شده



شود باید بر سـطح   این گواهی که مدت اعتبار آن و مشخصات وسیله نقلیه در آن درج می          
، بر حسب اعـالم   درونی قسمتباالي سمت راست شیشه جلو و یا بر روي پالك وسیله نقلیه       

، نصب یا قرارداده شـود، بـه نحـوي کـه بـراي کنتـرل مـأموران راهنمـایی و                   مراجع مربوط 
  .ه قابل دیدن باشدرانندگی و پلیس را

 در طول مدتی که برچسب یا برگ معاینه فنی اعتبار دارد، در صورت بروز نقص           -تبصره  
  .موظف است براي رفع نقص اقدام نماید ، مالک فنی

، سالمت زیـست    معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه اعم است از تشخیص اصالت   -44ماده  
  . لیه، تجهیزاتی و ایمنی وسایل نق ،فنی محیطی

، نحوه صـدور مجـوز و نظـارت بـر      ، اختیارات  ضوابط ایجاد، تشخیص صالحیت  -45ماده  
هایی که باید مورد معاینـه قـرار گیرنـد، بـر اسـاس دسـتورالعملی              مجاز و قسمت    مراکز فنی 

هـاي   با مسؤولیت وزارت کشور و عـضویت وزارتخانـه   خواهد بود که از سوي کارگروهی 
زیـست و نیـروي انتظـامی جمهـوري      ، سازمان حفاظت محیط   عادن، صنایع و م     راه و ترابري  

  .شود اسالمی ایران تهیه و ابالغ می
هاي فنی و یا افراد بـا تجربـه داراي    باید به وسیله مهندسان یا کاردان  معاینه فنی می   -تبصره  

  .کار از مراجع صالحیت دار صورت پذیرد گواهی انجام
کز معاینه فنی مجاز به منظور تشخیص اصـالت خـودرو    ستادهاي معاینه فنی و مرا-46ماده  

معاینه فنی ضمن هماهنگی با راهنمایی و راننـدگی از کارشناسـان واجـد شـرایط              در هنگام 
  .نمایند استفاده می

  :باشد هاي معاینه فنی انواع خودروها به شرح زیر می  دوره-47ماده 
  .هاي سه ماهه یا بیشتر  فاصله انواع وسایل نقلیه عمومی مسافربري و باربري در-الف 

، نهادهاي عمومی غیر دولتی مانند شهرداري ها، نیروهاي       وسایل نقلیه متعلق به دولت     -ب  
  .هاي سه ماهه یا بیشتر نظامی وانتظامی در فاصله

  .هاي شش ماهه یا بیشتر ها در فاصله  وسایل نقلیه دیگر و موتورسیکلت-پ 
س از تولید، نیاز به دریافت برچسب یا برگ معاینه فنی  خودروهاي نو تا دو سال پ-تبصره 
  .ندارند



 در شهرهایی که امکانات معاینه و آزمایش فنی وجـود نـدارد راننـدگان وسـایل                 -48ماده  
نامه براي معاینه فنی وسیله نقلیه خـود و           این آیین ) 47(نقلیه عمومی بایدبر اساس مفاد ماده       
محلی که امکانات الزم بـراي معاینـه وجـود دارد و یـا      دریافت گواهی معاینه به نزدیکترین 

  .است مراجعه نمایند محلی که از طرف مراجع صالحیت دار تعیین و اعالم شده
اي که سالم و بدون نقص فنی تـشخیص    مراکز مجاز معاینه فنی براي وسایل نقلیه  -49ماده  

  .نمایند داده شوند،برگ معاینه فنی صادر می
اي معیوب یا ناقص تشخیص داده شود، راننـده یـا مالـک               ، وسیله نقلیه   چنانچه ضمن معاینه  

تواندوسیله نقلیه را تا تاریخی که در بـرگ اجـازه نامـه صـادر شـده بـه وي تـسلیم                     تنها می 
  .سازد گردد، به تعمیرگاه یا توقفگاه منتقل می

ن برگ اي بدون اصالت تشخیص داده شود، ضمن صادر نکرد  چنانچه وسیله نقلیه  -تبصره  
  .شود ،مراتب به مراجع انتظامی اطالع داده می معاینه فنی

اي  ها و سازمان راهداري و حمل و نقـل جـاده    ستاد معاینه فنی خودرو، شهرداري-50ماده  
با همکارینمایندگان سازمان حفاظـت محـیط زیـست و نیـروي انتظـامی موظفنـد بـر نحـوه          

نظـارت  ) 45(تورالعمل موضـوع مـاده      فنی بر اساس دسـ      عملکرد مراکز صدور برگ معاینه    
، بـراي   نکردن ضوابط و مقررات مربـوط       مستمر اعمال نمایند و در صورت مشاهده رعایت       

جلوگیري از ادامه تخلف و رفع آنها اقدام و در صـورت تکـرار، مجـوزمرکز بـراي انجـام             
  .گردد معاینه و صدور برگ معاینه ابطال می

، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی      سعه اقتـصادي  تا پایان برنامه چهارم تو   -51ماده  
، درشهرهایی که تجهیزات کامل انجام معاینه فنی وجود نـدارد، مراکـز مجـاز معاینـه             ایران

براي انجام معاینه فنی با رعایـت حـداقل     ) 45(موضوع ماده     توانند با تأیید کارگروه     فنی می 
  .قدام نمایند، ا استان شرایط مورد قبول شوراي هماهنگی ترافیک

هاي معاینه فنی مورد استفاده در مراکز مجاز معاینه فنـی سراسـر           برگ و برچسب   -52ماده  
هاي کشور،  کشور براساس طرح نمونه مورد تأیید کارگروهی متشکل از سازمان شهرداري

، راهنمایی و راننـدگی و سـازمان حفاظـت محـیط      سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي   
  .باشد زیست می



 برگ و برچسب معاینه فنی که از طریـق سـتاد معاینـه فنـی و مراکـز مجـاز صـادر          -تبصره  
  . شود، در سراسرکشور معتبر است می

هـاي عمـومی طبـق نظـر کارشـناس             در مواردي که حرکـت وسـیله نقلیـه در راه           -53ماده  
ده ، خطرنـاك تـشخیص دا   یا پلیس راه به علت معایب و نـواقص فنـی            راهنمایی و رانندگی  

، پـالك آن اخـذ، و بانـصب پـالك تعمیـري بـه تعمیرگـاه اعـزام                  شود ضمن اعمال قانون   
  .شود می

پس از رفع عیب و نقص فنی الزم است مالک و یا نماینده قـانونی وي بـراي پـس گـرفتن             
  .پالك به راهنمایی ورانندگی محل مراجعه نماید

   تجهیــزات -فصل پنجـم 
  موتوري  تجهیزات وسایل نقلیه -بخش اول 

اي را که لوازم و تجهیزات یاد شـده در مقـررات     اشخاص حق ندارند وسیله نقلیه-54ماده  
اجرایی تأیید نوع وسایل نقلیه موتوري و تریلرهاي آنهـا، موضـوع اسـتاندارد ملـی                  و روش 

هاي عمومی  ایران و این فصل را نداشته یاداراي لوازم و تجهیزات مخالف آن باشد، در راه      
  .در اختیار دیگري بگذارند و یا این گونه وسایل نقلیه را براي رانندگیبرانند 

، مالك عمل استاندارد ملـی   در صورت وجود مغایرت بین مفاد این فصل و استاندارد ملی     
  .باشد مربوط می

ها و تراکتـــورهاي بـارکش حـداقل بایـد داراي       کلیه وسایل نقلیه و یـدك کش -55ماده  
  : باشندهایی به شرحزیر چراغ

الف ـ دو چراغ بزرگ با نور سفید یا زرد با قابلیت تبدیل به نور بـاالو پـایین در دو طـرف     
  .جلو

ب ـ دو چراغ جانبی کوچک با نور زرد یا سفید براي تشخیص عرض جلو وسیله نقلیـه در   
  .منتهی الیه هریک از دو سمت جلو

 وسیله نقلیه در منتهی پ ـ دو چراغ جانبی کوچک با نور قرمز براي تشخیص عرض عقب 
  . الیه هر یک ازدو سمت عقب

در عقـب وسـیله نقلیـه کـه     ) چـراغ ترمـز  (ت ـ دو چراغ کوچک با نور قرمز بـراي توقـف    
  . متري دیده شود35همزمان با گرفتن ترمزروشن شده و از فاصله 



  . ث ـ یک چراغ کوچک با نور سفید در عقب براي تشخیص شماره پالك
  . متري کافی باشد25 براي تشخیص شماره پالك از فاصله نور این چراغ باید

چـراغ  (ج ـ دو چراغ کوچک به رنگ سفید یا زرد براي نشان دادن حرکت با دنده عقـب   
  ). دنده عقب
ها باید طوري نصب گردد که تنها هنگام راندن به عقب روشن شده و خیرگی و             این چراغ 

  .ه فراهم ننمایدناراحتی برایچشم دیگر استفاده کنندگان از را
چ ـ دو چراغ راهنماي الکتریکی یا الکترونیکـی بـا نـور زرد در دو طـرف جلـو و دو تـاي        

قرمز یا زرد در دو طرف عقب براي اعالم قصد گردش به چـپ یـا بـه             دیگر از آن با رنگ    
  . راست و یا تغییر خط حرکت

  . متري قابل دیدن باشد35ها در روز باید از فاصله  نور این چراغ
و )  ث(و )  ت(هاي مندرج دربنـدهاي   هاي متصل باید داراي چراغ ح ـ یدك و نیمه یدك 

  .این ماده باشند)  چ(عقب موضوع بند  و دو راهنماي)  ج(
هـاي یـاد شـده بایـد در عقـب       اي داراي چند یـدك زنجیـري باشـد چـراغ          اگر وسیله نقلیه  

  .گردد آخرین یدك نصب
چراغ چشمک زن در عقب که به طـور هـم زمـان    خ ـ دو چراغ چشمک زن در جلو و دو  

  .شوند براي اعالم هشدار،احتیاط و یا خطر به رانندگان دیگر به کار برده می
) 1(مـاده  ) 35(، موضوع بند   هاي جانبی در وسایل نقلیه طویل        به کار بردن چراغ    -1تبصره  

  . الزامی است
شوند باید داراي یک  امه تولید مین  وسایل نقلیه سواري که پس از ابالغ این آیین-2تبصره 

  .باشند)  چراغ ترمز سوم(چراغ ترمز درپشت شیشه عقب 
هاي کوچک جلو و خطر عقب باید در شرایط جوي معمولی از فاصله         نور چراغ  -56ماده  
  .دیده شود  متري150

  .هاي راهنما و ایست نبایستی خیره کننده باشد نور چراغ
هاي وسیله نقلیه باید طوري تعبیـه و تنظـیم گـردد کـه هـر                  سامانه روشنایی چراغ   -57ماده  

هـاي عقـب نیـز     هـاي کمکـی را روشـن نمایـد چـراغ        هاي جلو و یا چراغ      چراغ  وقت راننده 
  .همزمان روشن شود



  . سانتیمتر کمتر باشد70 سانتیمتر بیشتر و از 135هاي جلو نباید از   ارتفاع چراغ-58ماده 
  . سانتیمتر کمتر باشد50 از یک متر بیشتر و از هاي عقب نیز نباید ارتفاع چراغ

هاي بزرگ جلو باید داراي وسیله تبدیل نور باشند که تابش نور را به باالیا      چراغ -59ماده  
  :ترتیب زیر عوض کنند پایین به

باید طوري تنظیم گردد که به وسیله آن وجود اشـخاص یـا   )  چراغ رانندگی(الف ـ نور باال 
  . متري تشخیص داده شود150 اشیا از فاصله

باید به نحوي تنظیم شود که به وسـیله آن اشـخاص یـا اشـیا از     ) چراغ عبور(ب ـ نور پایین  
  .مشخص شوند  متري35فاصله 

، امدادي و خدماتی ویژه باید در مرتفع تـرین           ، بازرسی    کلیه وسایل نقلیه انتظامی    -60ماده  
  .که تولید صداي مشخص نماید، باشندنقطه خودداراي چراغ خطر گردان همراه با آژیر 

  . متري قابل دیدن باشد150ها باید هنگام روشن بودن از فاصله  نور این چراغ
، ابعاد و ضوابط دیگر بنا به پیشنهاد  ، رنگ ، شامل انواع دستورالعمل استفاده از چراغ گردان

  .رسد  میعالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور راهنمایی ورانندگی به تصویب شوراي
  :  داشتن تجهیزات زیر براي وسایل نقلیه مجاز است-61ماده 
هـا    دو عدد چراغ ویژه مه با نور زرد در دو طرف قسمت جلو که ارتفاع ایـن چـراغ         -الف  

  . سانتیمتر کمتر باشد40نباید از یک متربیشتر و از 
ی محـل نـصب    متـر، از سـطح افقـ   10ها باید طوري تنظیم گردد که در طول    نور این چراغ  

  .چراغ باالتر نیاید
  .هاي بزرگ نیز استفاده شود هاي مه باید از نور پایین چراغ هنگام به کار بردن چراغ

که ارتفـاع آن نبایـد از   )  چراغ کمکی( دو چراغ رانندگی اضافی با نور سفید در جلو        -ب  
  . سانتیمتر کمتر باشد40 متر بیشتر و از1,5

  .هاي بزرگ جلو به کار روند توانند همراه با چراغ ها در صورت لزوم می این چراغ
 دو چراغ کوچک با نور زرد یا سفید روي گلگیر و یا دو طرف سپر که خیره کننـده             -پ  

  .نباشد
هاي کوچک اضافی در جلو با نورسفید یا زرد و در عقب با نور قرمز که هنگام   چراغ-ت 

  . متري دیده شوند150 فاصله طور مرتب روشن و خاموش شده و از استفاده باید به



هـاي   هـا کـه در جـاده    هـا و نیمـه یـدك     تمام وسایل نقلیه موتوري و انواع یـدك   -62ماده  
بـه رنـگ قرمـز یـا شـبرنگ قرمـز در دو       ) رفلکتور(نمایند باید دو نورتاب  عمومی عبورمی 

  .باشند طرف قسمت عقب خود داشته
  .نگ آنها زرد باشدهایی در سمت جلو نصب شوند باید ر هرگاه نور تاب
 سانتیمتر نخواهد بود مگر آنکه بلندي خود 60 متر و کمتر از 1,5ها بیشتر از  ارتفاع نورتاب

  . سانتیمتر باشد60از کف زمین کمتر از  وسیله نقلیه
هاي مستقل ممکن است در دو طرف آن یا در دو طرف بار نصب  هاي عقب یدك نورتاب

  .شود
هـاي آنهـا    ها به طور کامل قابـل دیـدن بـوده و صـفحه        نورتاب در تمام موارد یاد شده باید     

هاي وسایل نقلیه دیگـر   هایی باشد که هنگام شب در مقابل نور چراغ داراي اندازه وویژگی 
  .دیده شود  متري به طور کامل150از فاصله 

 هرگونه وسیله نقلیه موتوري غیر از موتورسیکلت باید داراي ترمزهایی باشد کـه      -63ماده  
  .بتوان در حال راندن و در صورت لزوم آن را به کار برد به راحتی

  :این ترمزها باید قادر باشند وظایف سه گانه ترمز را به شرح زیر انجام دهند
 ترمز پایی باید بتواند سرعت وسیله نقلیه را به هر صـورتی کـه بـارگیري شـده و یـا                    -الف  

نماید کاهش داده و آن  یري که حرکت می   کند و در سرباالیی و یا سراز        می  مسافر را حمل  
  .متوقف نماید را به طور سریع و موثر و با ایمنی

  .شتاب منفی این گونه ترمزها نباید کمتر از استاندارد تعیین شده باشد
 ترمز دستی باید بتواند وسیله نقلیه را به هر صورتی که بارگیري شده و یا مسافر حمل       -ب  
  .رباالیی و یا سرازیري در حال توقف نگهدارد درصد س16نماید، درشیب  می

، این گونـه ترمزهـا    اي که کمک ترمز و یا ترمز موتور پیش بینی شده است    در وسایل نقلیه  
مناسبی حتی در صورت پایی بودن بتواند سرعت وسیله نقلیه را به هر صورتی  باید در فاصله

  .یت متوقف سازدباشد کاهش داده و در نها که بارگیري یا مسافرگیري شده
  .هاي وسیله نقلیه موثر بوده و عمل نماید  ترمز پایی باید روي تمام چرخ-64ماده 

با وجود این اگر وسـیله نقلیـه داراي بـیش از دو محـور باشـد میتـوان اجـازه داد کـه روي                     
  .هاي یکی ازمحورها عمل ننماید چرخ



هاي هـر    روي یکی از چرخکمک ترمز و یا ترمز موتور و همچنین ترمز دستی باید حداقل 
  .طولی وسیله نقلیه عمل نمایند طرف مقطع

  :ها به استثناي یدك سبک باید داراي شرایط زیر باشند  ترمزهاي یدك-65ماده 
الف ـ ترمز پایی که قادر باشد سرعت وسیله نقلیه را به هر صورتی که بارگیري شـده و در   

  .ع و موثر و با ایمنی متوقف سازدهر شیبی که باشدکاهش داده و آن را به طور سری
 ترمز دستی که قادر باشد وسیله نقلیه را به هـر صـورتی کـه بـارگیري شـده باشـد در                -ب  

 درصدسرباالیی و یا سرازیري درحال توقف نگهدارد و سطوح ترمز کننده آن با              16شیب  
  .،مورد استفاده قرار گیرد اي که تنها مکانیکی بوده وسیله

، آن را از وسیله  توان بدون استفاده از ابزار و آالتی     رد یدکهایی که نمی   این مقررات در مو   
شود، مشروط به این که آنچه از ترمز دسـتی انتظـار    نقلیه کشنده جدانمود، به کار برده نمی 

  .رود براي وسیله نقلیه مرکب موثرباشد می
وانند داراي اجـزاي  ت دهند می  تجهیزاتی که وظیفه ترمز پایی و ترمزدستی را انجام می          -پ  

  .باشند مشترکی
  .هاي یدك عمل نماید  ترمز پایی باید روي کلیه چرخ-ت 
  . ترمز پایی یدك باید به وسیله ترمز پایی وسیله نقلیه کشنده مورد عمل قرارگیرد-ث 

توان ترمزها   کیلوگرم تجاوز ننماید، می    3500در هر حال اگر حداکثر وزن مجاز یدك از          
اد که با کم شدن فاصله بین یدك در حال حرکت و وسیله نقلیه کـشنده    د  را طوري ترتیب  

  .عمل نمایند
، که به طـور دایـم بـا کمـک       ترمز پایی و ترمز دستی باید روي سطوح ترمز کننده اي  -ج  

  .، عمل نمایند ها متصل بوده کافی به چرخ اجزایی با نیروي
اره شدن وسایل اتـصال بـا یـدك     ترمزها باید به نحوي باشند که در صورت شکستن یا پ       -

  .، یدك به طور خودکار توقف نماید  حالحرکت- -در 
 کلیه وسایل نقلیه موتوري تولیدي و یـا وارداتـی بایـد مجهـز بـه کمربنـد ایمنـی                   -66ماده  

  .سرنشینان باشند استاندارد براي
ا مشخـصات و  اي که داراي ترمزهاي استاندارد ملی و یا ب  رانندگی با وسایل نقلیه   -67ماده  

  . نامه نباشد، ممنوع است شرایط یادشده در این آیین



بـا  )  بـوق ( هر وسیله نقلیه موتوري باید حـداقل بـه یـک وسـیله اخطـار شـنیداري        -68ماده  
  .صداي استانداردمجهز باشد

این گونه تجهیزات باید تولید صداي مداوم و یکنواخـت نمـوده و ایجـاد صـداي خـشن و        
  .ناهنجار ننماید

وسایل نقلیه امـدادي و خـدماتی و   (باشند  اي که داراي حق تقدم عبور می       وسایل نقلیه  ولی
، وسایل اخطار شـنیداري دیگـري کـه      توانند عال وه بر دارا بودن بوق        می)  پلیس و مانندآن  

  .استفاده هنگام لزوم داشته باشند ها نباشد براي مقید به این ویژگی
توانند وسـایل اخطـار     ربري عمومی برون شهري نیز می     همچنین وسایل نقلیه مسافربري و با     

شنیداریاستاندارد دیگـري داشـته باشـند تـا در زمـان الزم در بیـرون شـهرها و منـاطق غیـر                  
  .مسکونی استفاده نمایند

 هر وسیله نقلیه موتوري باید مجهز به لوله خروجی گاز و صداي موتور باشـد بـه              -69ماده  
ار در بیرون وسیله نقلیه و انتـشار گـاز ناشـی از سـوخت     خروج صداي ناهنج نحوي که مانع  

  .موتور در درون وسیله نقلیه گردد
هاي وسایل نقلیه یا کنار آنها نباید اجسام اضافی و زائـد ماننـد مـیخ و         روي چرخ  -70ماده  

ها تجاوز کند وجود داشته باشد، مگر آنکه در  پیچ بلند یا هرشیئی که از سطح بیرونی چرخ
  .کمباین الزم باشد ي زراعتی و انواعتراکتورها

ها باید سه چـراغ یـا سـه مـشعل      ها هنگام حرکت در جاده ، شب  کلیه وسایل نقلیه   -71ماده  
 150الکتریکی بانور قرمز یا دو مثلث شبرنگ ایمنی که در شرایط جوي معمولی از فاصله            

 مـورد، از آنهـا   ، بـر حـسب   داشـته باشـند تـا هنگـام ضـرورت      متري قابل دیدن باشند همراه   
  .استفاده نمایند

نامـه   کنند ضـمن رعایـت مفـاد آیـین        اي که مواد خطرناك حمل می        وسایل نقلیه  -72ماده  
، باید سه چراغ قرمـز الکتریکـی و دو مثلـث شـبرنگ را همـراه داشـته          حمل موادخطرناك 

  .باشند
  . حمل فانوس براي این گونه وسایل نقلیه ممنوع است

  . دستگاه پمپ آتش نشانی آماده به کار باشندبه عالوه باید داراي



هایی نصب شوند که هنگام ضرورت بتوان به سرعت آنها را مورد  ها باید در محل این پمپ
  .استفاده قرارداد

، سنگ ریزه و مانند آن نصب تجهیـزات    به منظور جلوگیري از انتشار گل و الي -73ماده  
بیرونی آخرین محور انواع وسایل نقلیه به ویژه    ، فلزي و مانند آن در قسمت          مناسبالستیکی

  . الزامی است ، تریلر و اتوبوس کامیون
   تجهیزات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه -بخش دوم 

 تجهیزات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه بایـد بـر اسـاس اسـتاندارد مـورد                -74ماده  
هـاي زیـست    ظـر عـدم آلـودگی   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بوده و از ن تأیید مؤسسه 

  .عالی حفاظت محیط زیست را رعایت نموده باشند ، استانداردهاي مصوبشوراي محیطی
 موتورسیکلت باید داراي دو نوع ترمز باشد که یکی از آنها حـداقل روي چـرخ          -75ماده  

  .ها عمل نماید ها و دیگري روي چرخ جلو و یا همه چرخ چرخ عقب و یا همه
باشد ترمـز چـرخ اتاقـک پهلـو ضـروري           ) سایدکار(داراي اتاقک پهلو    اگر موتورسیکلت   

  .باشد نمی
باشد،  این ترمزها باید قادر باشند سرعت موتورسیکلت را به صورتی که داراي سرنشین می    

  .کاهش داده و آن را سریعا و به طور موثر و با ایمنی متوقف سازد در هر شیبی
ــا محــور طــولی وســط  هــاي آنهــ هــاي ســه چــرخ کــه چــرخ  موتورســیکلت ا در ارتبــاط ب

قرار گرفته باشد باید مجهز بـه یـک ترمزدسـتی هماننـد وسـایل         موتورسیکلت به طور قرینه   
  .نقلیه موتوري دیگر باشند

ها باید حداقل داراي یک چراغ با نور سفید در جلـو، یـک چـراغ             موتورسیکلت -76ماده  
 در جلو و دو چراغ راهنما در عقـب و  همراه با چراغ قرمز ترمز، دو چراغ راهنما      قرمز عقب 

  .باشند یک نورتاب قرمز در عقب
  : دوچرخه باید داراي تجهیزات زیر باشد-77ماده 
 متري جلوي آن را بـه  15 یک چراغ سفید یا زرد در جلو که هنگام شب تا مسافت             -الف  

  .قدر کافی روشنسازد
  . متري دیده شود150ه  یک چراغ با نور قرمز در عقب که در هنگام شب از فاصل-ب 



 یک نورتاب به رنگ قرمز در عقب و همچنین یک نورتاب به رنگ زرد در جلو که     -پ  
  . متري منعکس نماید20پشت سر و جلو را از فاصله  نور وسایل نقلیه

  . متري شنیده شود30 یک زنگ یا بوق که صداي آن از فاصله -ت 
  . ها ممنوع است ق خطر براي دوچرخههاي صوتی یا آژیر یا بو نصب و استفاده از زنگ

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

  فصل ششم ـ مقررات حمل بار 
بـه  )  کاتـالوگ (، ارتفاع و ظرفیت وسـیله نقلیـه بـر طبـق مشخـصات       ، عرض  طول-78ماده  

  .گردد رسد تعیین می یسازنده که به تأیید وزارت صنایع و معادن م وسیله کارخانه
در هر حال حداکثر ظرفیت تعیین شـده نبایـد از مشخـصات منـدرج در کاتـالوگ تجـاوز                

  .نماید
  .باشد تطبیق این مشخصات با افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی می

هـا تـابع    هاي مجاز وسـایل نقلیـه بـاري و مـسافري در جـاده              ، ابعاد و وزن      ظرفیت -79ماده  
  .باشد  و ترابري و در شهرها تابع مقررات وزارت کشور میراه ضوابط وزارت

  . نامه ذکر گردیده است  این آیین3این مقررات در پیوست شماره 
 وسایل نقلیه مسافربري حق ندارند حیوانات و بارهایی را که براي مسافران ایجـاد      -80ماده  

ی که از گلگیرها و یا   نمایند و همچنین بارهای     مزاحمت یاتولید بوي نامطبوع و آلودگی می      
  .از درون اتاق به اطراف تجاوزنماید، حمل نمایند

توانند براي حمل محموالتی کـه قابـل تجزیـه نبـوده و            مقامات صالحیت دار می    -81ماده  
اي که حاوي مشخصات و ظرفیت  یا بزرگتر از حجم معین است پروانه ویژه    بیش از ظرفیت  

ر و مسیر و تعداد دفعات و شرایط رفت و آمـد یـا     وسیله نقلیه حمل کننده و وزن وحجم با       
  .مدت حمل و یا مستمر بودن آن است صادرکنند

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

نامـه    ایـن آیـین  3اي که درحدود ضوابط مندرج در پیوسـت شـماره       وسایل نقلیه  -82ماده  
  :کنندباید داراي شرایط زیر باشند حمل بار می



ها دو چراغ قرمز در آخرین نقطه دو طرف عقب بار نصب نمایند به طوري که         شب -الف  
  .متري دو طرف و عقب وسیله نقلیه دیده شود150از فاصله 

 روزها دو پارچه قرمز رنگی که سطح هر یک حداقل نیم متر مربع باشد در انتهاي بار    -ب  
  . متري بینند150نحوي که رانندگان پشت سر بتوانند آن را از فاصله  آویزان کنند به

 داراي حفاظ و پوشش الزم و مناسب براي بار بوده و حفاظ نباید مانع دیـد راننـده و              -پ  
  .ها و یا موجب خطر براي دیگران باشد چراغ یا پوشانیدن

ارد براي مصرف سوخت وسایل نقلیـه  اضافی و یا غیر استاند )  باك( نصب مخزن    -83ماده  
ها تنها بـا    باربري و مسافربري ممنوع است و همچنین حمل مواد خطرناك در جاده             عمومی

  . وسایل نقلیه ویژه و بارعایت مقررات مربوط مجاز است
اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند پیشتر اجازه این کار را از وزارت راه و ترابري دریافـت           

  .نمایند
و استفاده از وسایل آتش زا مانند اجاق )  باك(مل مواد سوختی خارج از مخزن  ح-تبصره 

  . ، بخاري و مانند آن در وسایل نقلیه ممنوع است) پیک نیکی( گاز سفري
 مؤسسات باید بارهاي وسایل نقلیه را طوري بارگیري نمایند و محکم ببندند کـه           -84ماده  

ش کردن یا باز شـدن و یـا پخـش شـدن در هـوا             خطر جا به جایی یا افتادن یا ریز         هیچگونه
  .وجود نداشته باشد و به طورکامل ثابت باشد

،  در هر حال راننده نیز مکلف اسـت پـس از اطمینـان از درسـتی بـارگیري و اسـتحکام آن                 
  .حرکت درآورد وسیله نقلیه را به

شـود بایـد بـا     اي که با وسیله نقلیه دیگري کشیده می    یدك یا هر نوع وسیله نقلیه      -85ماده  
بخشی که خطر باز شدن یا گسیختن یا شکستن نداشته باشد طـوري متـصل              وسایل اطمینان 

  .سرعت وسیله نقلیه کشنده فاصله اولیه حفظ گردد گردند که هنگام یدك کشی با کاهش
شـود بایـد یـک نفـر راننـده داراي پروانـه          اي که کشیده می     در هر حال هر نوع وسیله نقلیه      

آن را به عهده گیرد تا در صـورت وقـوع خطـر بتوانـد آن را بـدون                   هدایت مجاز رانندگی 
  .وقوع حادثه کنترل نماید

اي که به وسیله جرثقیل با جـدا کـردن محـور یـا محورهـایی از زمـین کـشیده                وسایل نقلیه 
  .داشتن راننده مستثنی هستند شود، از شرط می



زین شوند و راننده برگه توزین را تـا     وسایل نقلیه باربري پس از بارگیري باید تو        -86ماده  
  .داشته باشد مقصد همراه

رانندگان موظفند به دستور مأموران صـالحیت دار، وسـیله نقلیـه را بـراي تـوزین بـه روي                    
  .باسکول ببرند

هرگاه ضمن توزین معلوم شود که بیش از ظرفیت مقرر بـارگیري شـده اسـت بـار اضـافی          
  .شود تخلیه می

  .  انبار کردن و حفظ آن به عهده مالک و راننده استدر این صورت مسؤولیت
، مشروط به پرداخت خسارت بـه وزارت راه و ترابـري و یـا        ادامه مسیر وسیله نقلیه متخلف    

  . شهرداري است
  

   تصادفات -فصل هفتم 
اي که مرتکـب تـصادف منجـر بـه جـرح یـا فـوت گـردد،                   له نقلیه  راننده هر وسی   -87ماده  

بالفاصله وسیله نقلیه را در محـل تـصادف متوقـف سـاخته و بـا نـصب عالیـم         موظف است 
، رانندگان وسایل نقلیـه دیگـر را از وقـوع        نامه  این آیین )71(ایمنی هشدار دهنده برابر ماده      

رسـیدگی از سـوي راهنمـایی و          بـه حادثه آگاه سازد و تـا هنگـامی کـه تـشریفات مربـوط               
رانندگی و پلیس راه پایان نیافته از تغییر وضع وسیله نقلیه یا صحنه تصادفخودداري نمـوده              

  .و بالفاصله اقدام به انتقال مجروحان به مراکز درمانی نماید
 در تصادفات منجر به جرح در صورتی که وسیله نقلیه دیگري براي انتقال فـوري              -تبصره  

تواند با عالمت  مراکز درمانی موجود نباشد، راننده وسیله نقلیه در تصادف می          بهمجروحان  
، اقدام به حمل مجروحان بـا وسـیله نقلیـه خـود      درسطح راه   گذاري محل قرار گرفتن چرخ    

  .نماید
 واحـدهاي راهنمـایی و راننـدگی و پلــیس راه موظفنـد پـس از اطـالع از وقــوع       -88مـاده  

م به اعزام کارشناس تـصادف بـه همـراه تجهیـزات و امکانـات         ، در اسرعوقت اقدا     تصادف
، جک بادي و یا جرثقیل و  ، آمبوالنس ، دوربین عکاسی وفیلمبرداري هاي اولیه نظیر کمک

  .مانند آنها، بر حسب نیاز نمایند



کارشناس رسیدگی کننده به تصادف موضوع را به نزدیکترین واحـد انتظـامی اعـالم و در      
ــر صــورت ضــرورت ــرین واحــد    و ب ــراي درخواســت کمــک از نزدیکت ــورد، ب  حــسب م

، شـهرداري و   ، مرکز راهـداري  ،آتش نشانی ، امداد ونجات) اورژانس(هاي پزشکی    فوریت
،  یا دهیاري اقدام نموده و تا پایان رسیدگی به تصادف وبرقراري ایمنی تردد در محل وقوع

  .نماید سانحه را مدیریت
هاي یاد شده و همچنین اعمال مـدیریت از سـوي     ه دستگاه  نحوه همکاري و وظیف    -تبصره  

هـاي   ، برابر دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کمیسیون ایمنـی راه          تصادف  کارشناس
  .رسد کشور می

 هرگاه تصادف تنها منجر به خسارت مالی شود به نحـوي کـه امکـان حرکـت از          -89ماده  
 بالفاصـله وسـیله نقلیـه را بـراي رسـیدگی و      وسیله نقلیهسلب نشده باشد، رانندگان موظفند 

، به کنـار راه منتقـل کننـد تـا موجـب سـد معبـر         بازدید کارشناس تصادفات درمحل حادثه   
  .نگردد

 در نقاطی که کارشناس راهنمایی و راننـدگی و یـا پلـیس راه وجـود نـدارد و یـا       -90ماده  
نظرات مستدل حداقل سـه نفـر   توانند از   آنان مقدور نباشد مسئوالن امر می       حضور به هنگام  

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

نامه رانندگی وسیله نقلیـه خـود را بـه مـأموران انتظـامی           و نشانیصحیح و مشخصات گواهی    
، کـارت شناسـایی       نامـه   درخواست مدارك قانونی اعـم از گـواهی       اعالم دارند و در صورت    

  .، اینمدارك را به آنان تسلیم نمایند خودرو و بیمه نامه از سوي مأموران مربوط
نماینـد نبایـد     رانندگانی که با وسیله نقلیه متوقفی که سرنشین ندارد تـصادف مـی     -92ماده  

، بایـد   کردن راننده و یا مالـک آن تصادف را ترك کنند و در صورت مراجعه ن محل وقوع 
صاحب یا راننده وسیله نقلیه و یامأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه را از هویـت و     

، نام و نام خـانوادگی     نداشتن به ایشان    نشانی کامل خود آگاه سازند و در صورت دسترسی        
برروي کاغذي نوشته و نشانی دقیق خویش و شماره و مشخصات دیگر وسیله نقلیه خود را 

  .، الصاق نمایند و در محلی قابل دیدن بر روي وسیله نقلیه متوقف



، اشیا، تأسیسات و مانند آنها تصادف و ایجاد خـسارت         رانندگانی که با حیوانات    -93ماده  
نمایند،باید به منظور جلوگیري از بسته شدن راه و پیشگیري از بـروز حـوادث احتمـالی         می

حیوان مرده یا مصدوم و همچنین اشیا باقی مانده در محل تصادف  مکاندیگر، در صورت ا
را از سطح سواره رو بیرون برده و موظفندصاحبان و مالکان آنهـا یـا مـأموران راهنمـایی و              

  .رانندگی و یا پلیس راه را از وقوع تصادف آگاه نمایند
 مقررات مندرج در مـواد    هرگاه راننده وسیله نقلیه در اثر تصادف توانایی اجراي         -94ماده  

نامـه را نداشـته باشـد موظـف اسـت در اولـین فرصـت مراتـب را بـه                     این آیین )93(و  ) 92(
  .مأموران مربوط اعالم دارد

اگر مالک وسیله نقلیه فردي غیر از راننده باشد پس از آگاهی از واقعـه و در صـورتی کـه             
لک موظـف اسـت در اسـرع وقـت     مأموران مربوط اطالع نداده باشد، ما  راننده مراتب را به   

  .مأموران مربوط را از واقعه آگاه سازد
اي   ساعت پـس از دیـدن وسـیله نقلیـه    24ها موظفند ظرف    ها و توقفگاه     تعمیرگاه -95ماده  

یا جاي گلوله در آن وجود دارد مراتب را با ذکر مشخصات وسیله نقلیه و     که آثار تصادف  
  .نده به واحد انتظامی محل اعالم دارندران در صورت امکان با ذکر نام و نشانی

  
   عالیم راهنمایی و رانندگی -فصل هشتم 

 عالیم راهنمایی و رانندگی مانند انواع چراغ ها، تابلوها، خط کشی ها، نوشته ها، -96ماده 
هـا کـشیده شـود، بـر اسـاس قـانون          ها و نیزعالیم تعیین سمت عبورکه باید روي راه          ترسیم

ها و کنوانـسیون مربـوط بـه عالیـم راههـا ـ        انسیون عبور و مروردر جادهالحاق ایران به کنو
انــد، و همچنــین رنــگ زمینــه و شــکلعالیم و تابلوهــا، مطــابق   ـ تهیــه شــده  1354مــصوب 

  . نامه است این آیین) 4پیوست شماره (هاي  نمونه
ودي و ، ترسیم و نگهـداري عالیـم عمـ     ، نصب   ، جانمایی   ، تهیه   ، انتخاب    تشخیص -97ماده  

و رانندگی درشـهرها بـر اسـاس دسـتورالعملی خواهـد بـود کـه بـه پیـشنهاد                افقی راهنمایی 
ها  رسد و در جاده عالی هماهنگی ترافیک شهرهایکشور به تصویب وزیر کشور می         شوراي

  .باشد به عهده وزارت راه وترابري می



دام بـه انتخـاب نـوع    توانند خود اق در مواقع اضطراري راهنمایی و رانندگی و پلیس راه می         
استفاده و در صورت لزوم تهیه و نصب آنها به طور موقت نموده و مراتب را         عالیم و محل  

  .بر حسب مورد، به شهرداري و یاوزارت راه و ترابري اعالم نمایند
 مفاهیم رنگ و شکل عالیم و تابلوها و چگونگی رفتـار راننـدگان پـس از دیـدن        -تبصره  

موزشی باید ارایه شود، از سوي کار گروهی متشکل از نمایندگان    هاي آ   آنها، که درکتاب  
نامـه   وزارت کشور، وزارت راه وترابري و راهنمایی و رانندگی تهیه و به همـراه ایـن آیـین     

براي اطالع عمومی در اختیار مراجع صالحیت دارو با همکاري شوراهاي اسـالمی شـهرها     
  .گیرد در اختیار عموم مردم قرار می

 رانندگان کلیه وسایل نقلیه و اشـخاص اعـم از پیـاده یـا سـوار بـر حیوانـات و یـا              -98ماده  
ها میباشند  اشخاصی که مسؤوهدایت انفرادي و یا دسته جمعی پیادگان و یا حیوانات در راه

تبعیت نمایند، مگر این که مأموران راهنمایی و رانندگی  موظفند از عالیم و مقررات مربوط
  .،مجاز اعالم کنند لی رعایت نکردن آنها را در محلو پلیس راه به دالی

هـا یـا خـط کـشی یـا        کنترل و تنظیم عبور و مرور ممکن اسـت بـه وسـیله چـراغ           -99ماده  
ها وترسیم ها، یا مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه و یا بـه هـر وسـیله       تابلوها، نوشته 

  .عمل آید دیگري که بر حسب مورد الزم باشد، به
هر حال فرمان پلیس راهنما که ممکن است مغایر با پیام عالیم یا مقررات در محل باشد در 

  .مقدم خواهدبود
 در دو طرف عقب وسایل نقلیه طویل باید دو عدد عالمت نـشان دهنـده وسـیله    -100ماده  

الـصاق گـردد تـا    )  مستطیل زرد یا سـفید رنـگ کـه داراي حاشـیه قرمـز اسـت              ( نقلیه طویل 
  .ایل نقلیه پشت سر را ازطویل بودن آنها آگاه گرداندرانندگان وس

هایی که عبور و مـرور بـه وسـیله چـراغ راهنمـایی و راننـدگی کنتـرل                  در محل  -101ماده  
  :رود زیر براي مقاصدي که معین شده است به کار می هاي شود، رنگ می

شـوند   برو مـی اي که با چراغ سبز رو  رانندگان وسایل نقلیه - چراغ سبز براي حرکت    -الف  
  .حق عبور یاگردش دارند مگر آنکه گردش به وسیله عالمت دیگري ممنوع شده باشد



اي را که در مـسیر   در هر حال وسایل نقلیه در حال گردش باید حق تقدم عبور وسایل نقلیه  
روند و حق تقدم پیادگانی را که از گذرگاه پیاده در حرکتند رعایت       مجاز خودمستقیم می  

  .نمایند
وجود این اگر جریان ترافیک در جهتـی کـه آنهـا در حـال پـیش رفـتن هـستند آنچنـان                  با  

چنانچه وارد تقاطع گردند با تغییر و تبدیل بعدي رنگ چراغ نتوانند از آن           متراکم باشد که  
  . ،رانندگان را براي ادامه حرکت مجاز نخواهد ساخت خارج شوند، چراغ سبز در تقاطع

گردنـد   اي که با این چراغ روبـرو مـی        رانندگان وسایل نقلیه   -  چراغ زرد براي احتیاط    -ب  
ایست یا از تراز چراغ راهنمایی و رانندگی عبور کننـد مگـر آنکـه آنچنـان بـه          نباید از خط  

راهنمایی و رانندگی نزدیک شده باشـند کـه پـیش از عبـور از      خط ایست تقاطع و یا چراغ     
  .نتوانند به آسانی توقف نمایند یخط ایست یا از تراز چراغ راهنمایی و رانندگ

در هر حال در صورت ورود قبلی به تقاطع موظفند به حرکت خود ادامه داده و با رعایـت              
  .مقررات دیگر ازتقاطع یا گذرگاه عبور کنند

کننـد   اي که با چراغ قرمز برخورد مـی       رانندگان وسایل نقلیه   - چراغ قرمز براي ایست    -پ  
، توقف کامل نمایند و در صورت نبودن خط ایست در فاصـله   ویژه ایست باید پیش از خط 

بایستند و تا روشن شدن چراغ سبز و تخلیـه تقـاطع از        پنج متري چراغ راهنمایی و رانندگی     
  .وسایل نقلیه منتظر بمانند

 رانندگان وسایل نقلیه مکلفند بـا دیـدن   -  چراغ چشمک زن زرد براي عبور با احتیاط     -ت  
  . گذرگاه پیاده با احتیاط و سرعت کم عبور نماینداین چراغ ازتقاطع و

 راننـدگان وسـایل نقلیـه در صـورت     - چراغ چشمک زن قرمـز بـراي ایـست و عبـور            -ث  
نباید از خط ایست و یا در صـورت نبـودن خـط ایـست از تـراز چـراغ          برخورد با این چراغ   

ز نبـودن خطـر    راهنمایی و راننـدگی فراتـر رونـد و بایـدتوقف نمـوده و پـس از اطمینـان ا                   
  .، حرکت و عبور نمایند تصادف

  .همین اقدامات هنگام دیدن تابلوي ایست باید انجام شود
هایی که مسیر جداگانه گردش به راست به وسیله جدول یا خط کشی   در تقاطع -102ماده  

، رانندگانی که قصد  ، در هنگامی که چراغ راهنمایی و رانندگی قرمز است    است  تعبیه نشده 
اي کـه گـردش بـه راسـت را         به راست داشته باشنددر صورت نصب تـابلوي ویـژه         گردش  



راسـت راه و بـا رعایـت احتیـاط و حـق           توانند از منتهی الیه سمت      نماید، می   مجاز اعالم می  
باشند، وارد راه مجـاور   تقدم عبور وسایل نقلیه و پیادگانی که با چراغ سبز در حال عبورمی   

  .سمت راست شوند
هـایی کـه بـه عنـوان چـراغ راهنمـاي عـابر پیـاده مـورد اسـتفاده قـرار                       ر چراغ  د -103ماده  
  : معانی زیر است داراي گیرند، رنگ می

  .باشند  پیادگان مجاز به عبور از عرض راه می-چراغ سبز
  .  عبور پیادگان از عرض راه ممنوع است-چراغ قرمز

هاي زیر انجام  ر با فرمان هدایت و کنترل ترافیک از سوي مأموران صالحیت دا         -104ماده  
  :گیرد می

 مفهوم این حرکت براي کلیه استفاده کنندگان از -الف ـ بلند کردن دست به طور عمودي 
  .توقف خواهد بود راه به معناي توجه

  .اما رانندگانی که توقف وسایل نقلیه آنها ایمنی کافی ندارد مستثنی هستند
  .سازد اند ملزم به توقف نمی حوطه تقاطع شده، رانندگانی را که پیشتر وارد م این عالمت

 مفهوم این حرکـت  -  هاي مأمور به دو طرف و به طور افقی ب ـ بلند کردن دست یا دست 
کنندگان از راه که جهت حرکت آنها در امتداد جهـت نـشان داده شـده             براي کلیه استفاده  
  .اهد بودباشد، به معناي ایست خو هاي مأمور صالحیت دارمی با دست یا دست

  .هاي خود را پایین بیاورد ممکن است مأمور پس از دادن این عالمت دست یا دست
این حرکت نیز براي رانندگانی که در سمت جلو و عقب مأمور قرار دارند به منزله عالمت  

  .باشد ایست می
هایی که سطح آنها به شکل شطرنجی و به رنـگ زرد و          ها و یا تقاطع      در خیابان  -105ماده  

، هنگامی که تراکم خودروها زیاد است و امکـان تخلیـه بـه هنگـام تقـاطع            شده  یاه نقاشی س
وجود ندارد، رانندگان موظفندپیش از محل نقاشـی شـده متوقـف شـوند و مـسیر حرکـت          

  .دیگر خودروها را باز نگه دارند
 نصب آگهی یا عالمت یـا تـابلو یـا وسـایلی کـه داراي شـباهت بـا عالیـم و یـا            -106ماده  

و رانندگی باشد یا از آنها تقلید شود و یا منظور از آن هدایت و کنتـرل                 تابلوهاي راهنمایی 
جلوگیري از دیدن عالیم و تابلوراهنمایی و رانندگی  وسایل نقلیه باشد و یا به طریقی باعث



هـاي راهنمـایی و راننـدگی     هاي رنگی تبلیغاتی در کنارچراغ      گردد و همچنین نصب چراغ    
  . موجب اشتباه رانندگان گردد ممنوع استبه طوري که 

  .توانند در صورت دیدن چنین اشیایی براي رفع آنها اقدام نمایند مقامات صالحیت دار می
 ممکـن اسـت از طـرف مؤسـسات یـا اشـخاص بـا اجـازه مراجـع صـالحیت دار              -1تبصره  

 به این هاي اطراف راه نصب گردد، مشروط هدایت مراجعه کنندگان به مکان   عالیمی براي 
که این تابلوهـا مـانع دیـدنتابلوهاي راهنمـایی و راننـدگی نـشوند و ایمنـی راه را بـه خطـر                        

  .نیندازند
هـاي تبلیغـاتی و تابلوهـاي     ، نـصب و یـا الـصاق آگهـی          ضوابط و چگونگی تهیه    -2تبصره  

عـالی همـاهنگی    درشهرها و جاده ها، بـر حـسب مـورد، بـه وسـیله شـوراي            هدایت بهمکان 
  .ها تعیین خواهد شد هاي کشور در شهرهاو وزارت راه و ترابري در جادهترافیک شهر

 هیچکس حق ندارد بدون اجـازه راهنمـایی و راننـدگی و پلـیس راه در عالیـم             -107ماده  
راهنمایی ورانندگی و دیگر وسایل تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه تغییراتی بدهد و یـا در           

ایـن  ) 97(هـاي موضـوع مـاده         ه در دسـتورالعمل   متن آن تصرفاتی نماید، مگراشخاصی کـ      
  .اند نامه مشخص شده آیین
 رانندگانی که قصد گردش به راست یا به چپ یا توقف یا تغییر مـسیر را دارنـد   -108ماده  

 متر به محل گردش یا توقف به وسیله چراغ راهنما به ترتیب      100مکلفند ازفاصله حدودي    
  :زیر عالمت دهند

  .، چراغ راهنماي سمت راست وسیله نقلیه را روشن کنند ه راستالف ـ براي گردش ب
  .، چراغ راهنماي سمت چپ را روشن نمایند ب ـ براي گردش به چپ

  .، چراغ راهنماي سمت راست را روشن نمایند  براي توقف-پ 
، چـراغ راهنمـاي سـمت     ، در فاصـله مناسـب    براي تغییر مسیر و یا تغییر خـط حرکـت    -ت  

  .ابر حسب مورد، روشن کنندراست یا چپ ر
 رانندگان وسایل نقلیه موتوري که چراغ راهنما نداشته و همچنین وسـایل نقلیـه          -109ماده  

  :ها باید با دست به شرح زیر عالمت بدهند ها و دوچرخه غیر موتوریو موتورسیکلت
  .، دست چپ را به طرف باالنگهدارند  براي گردش یا تغییر مسیر به راست-الف 

  .، دست چپ را به طور افقی نگهدارند راي گردش یا تغییر مسیر به چپ ب-ب 



  .، دست چپ را به طرف پایین نگهدارند  براي توقف-پ 
، دست چـپ را بـه طـور افقـی از باالبـه پـایین بـه طـور متنـاوب                   براي کاستن سرعت   -ت  

  .حرکت دهند
سـبقت بـه شـرح زیـر     و همچنـین عالیـم الزم بـراي    ) اخبار( عالیم آگاه سازي    -110ماده  
  :باشد می

   در روز بوق کوتاه -الف 
  .  در شب چند بار تبدیل و تعویض نور چراغ باالو پایین-ب 
، براي جلب توجه وسـایل نقلیـه     هنگام سبقت گرفتن اعم از این که روز باشد یا شب           -پ  

  . پشت سر،استفاده از چراغ راهنما ضروري است
هاي خدمات رسـانی و مـدارس    ، سازمان ، انتظامی  ازرسی، ب    وسایل نقلیه امدادي   -111ماده  

نامـه و   ایـن آیـین  ) 60(دستگاه آگاه سازي شنیداري و دیداري مندرج در مـاده             باید داراي 
وسیله نقلیه هم عبارات و عالیم مشخص کننده نقش و یا  تجهیزات ایمنی باشند و روي بدنه

  .نصب نمایند
کننـد بایـد در دو طـرف و         مواد خطرناك حمـل مـی      رانندگان وسایل نقلیه که      -112ماده  

با حروف درشت و به دو زبان فارسی و ) خطر(تابلویی که روي آن کلمه      عقب وسیله نقلیه  
  .باشد نصب کنند انگلیسی و به رنگ قرمز نوشته شده

ها و مؤسسات حمل بار و رانندگان وسایل نقلیه مکلفنـد مقـررات خـاص               مسئوالن شرکت 
  .را رعایت نمایندحمل موادخطرناك 

اي شب در کنار و بیرون سطح راه توقف نماید به طوري کـه    هرگاه وسیله نقلیه-113ماده  
نقلیه متوقف مماس بر حاشیه سواره رو باشـد و نـور کـافی در آن محـل بـراي              کناره وسیله 

 متري وجود نداشته باشد، راننده یـا متـصدي وسـیله    150 تشخیص اشیا یا اشخاص از فاصله  
هـاي کوچـک    مکلف است چراغ)  آن اعم از این که درون وسیله نقلیه باشد یا بیرون        (یه  نقل

  .جلو و خطر عقب وسیله نقلیه را روشن نگهدارد
  .هاي بزرگ را با نور پایین روشن سازد چنانچه چراغ کوچک خراب شده باشد چراغ



قلیه موتوري ایجـاد  ها خرابی و نقص پیش بینی نشده براي وسیله ن   هرگاه در راه   -114ماده  
مکلف است آن را از مسیر عبور و مـرور بیـرون بـرده و در محـل مناسـبی کـه            شود، راننده 

  .وسایل نقلیه دیگر و پیادگان نباشد متوقف سازد موجب سد راه و مزاحمت براي
در این مورد و در موارد دیگري که وسیله یاد شده قادر به حرکـت نباشـد و انتقـال آن بـه           

 مقدورنگردد، در صورت نبودن نور کافی در راه باید به منظور آگاه سـاختن           محل مناسبی 
  :رانندگان دیگر، عالیم ایمنی به ترتیب زیردر محل قرار دهد

 متري جلو و 70هاي   در وسط راه چراغ الکتریکی و یا مشعل نورانی قرمز در فاصله            -الف  
  .ذارددیگر در پهلوي وسیله نقلیه از کار افتاده بگ عقب و یکی

هایی که به وسیله موانع فیزیکی مسیر رفت و برگشت وسایل نقلیه از هم جـدا شـده                  در راه 
  .عالیم مندرج درفوق در عقب و پهلوي وسایل متوقف کافی خواهد بود است قراردادن

هـاي مناسـبی    اي از کـار بیفتـد عالیـم بایـد درفاصـله           هرگاه وسیله نقلیه سر پیچ یا تپه       -ب  
  . متري متوجه خطر شوند200ارانندگان وسایل نقلیه دیگر، از فاصله قرارداده شود ت

ها از کار بیفتد و به علت کافی بودن روشنایی   هرگاه وسیله نقلیه موتوري در راه-115ماده 
هـاي   احتیاجی به استفاده از چراغ یا مشعل نباشـد، راننـده بایـد در وسـط جـاده مثلـث            محل

ه سفید یا زرد با حاشیه قرمز از نوع عالمت احتیاط بـه           شبرنگ متساوي االضالعداراي زمین   
جلو و عقب آن به نحوي که قابـل دیـدن باشـد      متري70 سانتیمتر در فاصله   30ابعاد حداقل 

  .قرار دهد
 اگر وسیله نقلیه حامـل مـواد خطرنـاك در سـاعات و شـرایط منـدرج در مـواد            -116ماده  

ه یا متصدي وسیله نقلیـه موظـف اسـت کـه در             ها از کار بیفتد، رانند      در راه )114(و  ) 113(
 متري جلو و عقب 70هاي  هاي الکتریکی بهرنگ قرمز با باتري در فاصله         وسط جاده چراغ  

  .و دیگري در پهلوي وسیله از کار افتاده بگذارد
استفاده از فانوس یا چراغ یا مشعل و هرگونه عالمت آتش زا براي این گونه وسـایل نقلیـه             

  . ممنوع است
کشد باید  اي که وسیله نقلیه دیگري آن را می        روي یدك و هر نوع وسیله نقلیه       -117ده  ما

 سـانتیمتري طـوري نـصب شـود تـا راننـدگان دیگـر از           50یک پرچم سفیدبه ابعاد حداقل      
  .فاصله دور و از دو طرف جاده آن راببینند



   مقررات رانندگی -فصل نهم 
   مسیر و جهت عبور -بخش اول 

انندگان کلیه وسایل نقلیه موظفند از خط عبور یا مسیر عبوري سـمت راسـت                ر -118ماده  
  :راه حرکتنمایند، مگر در موارد زیر

   هنگام سبقت گرفتن از وسیله نقلیه جلو -  الف
  . هنگامی که سمت راست راه به هر علتی بسته شده و امکان عبور نباشد-  ب

، وسـایل نقلیـه بایـد     ه خط کشی شدههایی ک  در راه-119 هنگام گردش به چپ ماده    -پ  
خطوط حرکت کنند و از آن خارج نشوند و در صورت نیاز به خروج و تغییـر   در مسیر بین  
،  ، احتیاط کامل رانموده و ابتدا با استفاده از چراغ راهنما و یا بـا دادن عالمـت          خط حرکت 

ایت حق تقـدم عبـور   سازند و سپس با رع    رانندگان وسایل نقلیه دیگر را از قصد خود آگاه        
  .عبور دیگر شوند هاي اي که در خطوط کناري در حرکت هستند وارد خط وسایل نقلیه

،  هایی که خط کشی ندارند هرگونه تغییر مسیر حرکت به چپ و راست ممنوع است در راه
احتیاط و دادن عالمت و رعایت حق تقـدم عبـور وسـایل نقلیـه هـم مـسیر و              مگر با رعایت  

  .مجاور
ممنوع است مگر در مـوارد  )  مخالف(ن انحراف و تجاوز وسایل نقلیه به مسیر مقابل     همچنی

  . سبقت مجاز وبا رعایت ضوابط سبقت
هایی که به وسیله خط کشی یا عالیم دیگر بـه سـه     رانندگی در بخش وسط راه   -120ماده  

 رعایت ، بر حسب مورد با اند، به جز براي سبقت گرفتن یا گردش به چپ شده بخش تقسیم
  . است ، ممنوع عالیم و مقررات مربوط

هاي یـک خـط ممتـد و یـا دو         ، مانند خط کشی     هایی که به وسیله عالیم       در راه  -121ماده  
اند، رانندگان موظفند از بخش راسـت   خط ممتد و یاموانع فیزیکی به دو بخش تقسیم شده       
  .راه حرکت کنند و حق ندارند ازروي آنها بگذرند

،  هاي راه که یک خط از دو خط ممتد به خط بریده تبـدیل شـده اسـت             شدر برخی از بخ   
،  رانندگانی که درسمت خط بریده در حرکتند مجاز به سبقت گرفتن و یا گردش به چـپ                 
،  بر حسب مورد و با توجه به طول خطبریده و با رعایت مقررات بخشهاي سبقت و گردش           

  .باشند می



گان وسیله نقلیه باید در جهـت و مـسیر مجـاز عبـور     هاي یک طرفه رانند      در راه  -122ماده  
  . برخالف مسیر تعیین شده به هر شکل ممنوع است کنند و حرکت

، مانند خط کشی و یا موانع فیزیکی مـشخص   هایی که به وسیله عالیم     در میدان  -123ماده  
 اندرانندگان وسایل نقلیه موظفند از سمت راست آنها گردش نمایند و حرکت درخال              شده

است مگر آنکه به وسـیله عالیـم دیگـر، عبـور از سـمت چـپ        ف جهت تعیین شده ممنوع    
  .مجاز اعالم شود

 در راههایی که عبور وسایل نقلیه کندرو مجاز اعالم گردیده اند، رانندگان این      -124ماده  
هایی که براي  نقلیه در هر حال مکلفند از اولین خط عبور سمت راست یا محل   گونه وسایل 

  .نمایند  آنها تعیین شده حرکتعبور
اي از روبروي وسـیله نقلیـه دیگـري در جهـت مخـالف           هنگامی که وسیله نقلیه    -125ماده  

کند،راننده هر یک از آنها بایستی تا حد امکان در طرف راست خـود حرکـت           حرکت می 
  .بخش سواره رو در جهت حرکت خود نزدیک شود نماید و در صورت لزوم به حاشیه

نجام این عمل مانع وجود داشته باشد و یا وسیله نقلیه دیگري مانع حرکت او شود، اگر در ا
خود کاسته و در صورت لزوم توقف نماید تا به وسـایل نقلیـه جهـت مقابـل           باید از سرعت  

  .اجازه عبور دهد
   سرعت -بخش دوم 

م دیگـر   در راهها و مناطقی که میزان سرعت رانندگی بـه وسـیله تـابلو یـا عالیـ         -126ماده  
، سرعت مجاز براي رانندگان وسایل نقلیه به قـرار       راهنمایی ورانندگی معین نگردیده است    

  :باشد زیر می
   در شهرها و مناطق مسکونی -  اول
   معابر شریانی درجه یک -  الف

   کیلومتر در ساعت 125 و حداکثر 70ها حداقل   آزادراه- 1
  ت  کیلومتر در ساع100ها حداکثر   بزرگراه- 2

   معابر شریانی درجه دو -  ب
   کیلومتر در ساعت 60هاي شریانی اصلی حداکثر   خیابان- 1
   کیلومتر در ساعت 50هاي شریانی فرعی حداکثر   خیابان- 2



 در -   کیلـومتر در سـاعت دوم   30هـا حـداکثر        در ایـن معـابر و میـدان        -   معابر محلـی   -  پ
  هاي بیرون شهر ومناطق غیر مسکونی  راه
  .  کیلومتر در ساعت125 و حداکثر 70 حداقل- آزادراه ها-ف ال

  .  کیلومتر در ساعت115 حداکثر - بزرگراه ها-  ب
  .  کیلومتر در ساعت90ها حداکثر   و شب100 روزها حداکثر - جاده ها-  پ

هـا در خـط سـوم     ها به اسـتثناي وانـت   ، و انواع بارکش   ، مینی بوس     تردد اتوبوس  -1تبصره  
  . هاي شهري و بین شهري ممنوع است زادراهآ) سرعت(

هاي عبوري     حداکثر سرعت مجاز براي وسایل نقلیه موتوري در هر یک از خط            -2تبصره  
  .گردد ها باتوجه به شرایط محل به وسیله عالیم تعیین می آزادراه
هاي بیرون شهر و مناطق غیر  هاي قید شده در راه  تغییرات بعدي در میزان سرعت-3تبصره 

  .گردد مسکونی ازسوي وزارت راه و ترابري تعیین و اعالم می
هایی که بر حسب ضرورت با نصب تابلو یا عال یم         ها در محل     عالوه بر آزادراه   -127ماده  

، مجـاز     ، رانندگی بـا سـرعت کمتـر از حـداقل            سرعت نیز معین گردیده است      دیگر حداقل 
  .نخواهد بود

ها آن قدر با سرعت کم حرکت نماینـد کـه باعـث       اه رانندگان حق ندارند در ر     -128ماده  
کندي عبور ومرور یـا نابـسامانی آن بـشوند، مگـر آنکـه بـراي پرهیـز از خطـر و تـصادف                   

  .ضروري باشد
هایی که چراغ راهنمایی و راننـدگی یـا     رانندگان وسایل نقلیه موظفند در تقاطع  -129ماده  

هـاي تنـگ و    ندارد، در سر پیچ ها، جادهمأمورراهنمایی و رانندگی یا تابلوي ایست وجود       
هایی که موانعی در مسیر حرکـت آنـان وجـود داشـته باشـد و       ها و به طور کلی درمحل       تپه

همچنین هنگام بارندگی یا مه یا کوالك و مانندآنها از سرعت وسیله نقلیه تا حدي کـه بـر    
ت مطمـئن  حسب مورد براي پرهیز از خطر یـا تـصادف ضـرورت دارد، بکاهنـد وبـا سـرع             

  .حرکت نمایند
هاي تنگ یا پرجمعیـت و    رانندگان وسایل نقلیه هنگام عبور از معابر و گذرگاه         -130ماده  

شود، مکلفند آهسته و با سرعت مطمـئن    متر مقابل آنها دیده نمی  50بیشتر از     یا هنگامی که  



،  دگانوقوع حادثه یا اخالل در نظم و مزاحمت براي پیا       حرکت کنند و در صورت احتمال     
  .بر حسب مورد، حرکت وسیله نقلیه را کند یا آن رامتوقف سازند

 کیلـومتر  40هاي موتوردار در شب با سرعتی بیش از   رانندگی با انواع دوچرخه -131ماده  
، مگر این که نور چراغ جلوي آنهـا بـراي تـشخیص اشـیا و انـسان از       مجاز نیست  در ساعت 

تواننـد از حـداکثر سـرعت مقـرر       صورت هـم نمـی  در این  متري کافی باشد که    100فاصله  
  .تجاوز نمایند
   سبقت -بخش سوم 

اي را کـه در جهـت آنـان      رانندگانی کـه قـصد سـبقت گـرفتن از وسـایل نقلیـه       -132ماده  
هاي مجاز و در صورت لزوم پس از روشن کـردن چـراغ     نماینددارند، در محل    حرکت می 

مت چپ آنها سبقت گیرند و پس از سبقت و طی     راهنما و یا با دادن عالمت الزم تنها ازس        
، بار دیگر با روشن کردن چراغ راهنما و یا بادادن عالمت به طرف راست راه  مسافت کافی

اي کـه از آنـسبقت    متوجه و در مسیر قبلی خود قرار گیرند بـه نحـوي کـه راه وسـیله نقلیـه          
  .گرفته شده بسته نشود یا موجب تصادف نشود

اي کـه در حـال گـردش بـه چـپ        گرفتن از طرف راسـت وسـیله نقلیـه   با وجود این سبقت  
  .باشد مجاز خواهدبود می

خواهد براي سبقت گرفتن وارد آن شود باید تا فاصله دور   مسیري که راننده می-133ماده 
و مطمئنی ازطرف مقابل خالی از هرگونه وسیله نقلیه بوده و تفاوت سرعت بین وسیله نقلیه     

سبقت کافی باشد تا به این ترتیـب موجـب بـه خطـر انـداختن        ه جلویی براي  او و وسیله نقلی   
  .خود و ترافیک سمت مقابل نشده باشد

شود باید راه را براي وسیله  اي که از آنها سبقت گرفته می  رانندگان وسایل نقلیه -134ماده  
  .اي که درحال سبقت گرفتن است باز کنند و بر سرعت خود نیفزایند نقلیه
  :  سبقت گرفتن در موارد زیر ممنوع است-135ماده 

  . هاي تند و سرباالیی که میدان دید راننده کم است الف ـ در سرپیچ
،  ها یا در تقاطع راه آهـن   متر پس از آن یا در تقاطع راه50ها تا   متر مانده به پیچ 50 از   -ب  

  .، سبقت مجاز شناخته شده باشد وسیله عالیم مگر آنکه به
  . که روشنایی و میدان دید به هر علت کافی نباشد هنگامی-پ 



، مگـر در راهـی کـه بـه      اي که خود در حال سبقت گرفتن است          سبقت از وسیله نقلیه    -ت  
  .عبور یا بیشتر، این عمل مجاز باشد دلیل وجود سه خط

  . ها در معابر شهري ها و کامیون  براي اتوبوس-ث 
،  ها تا انتهاي آنها، مگر آنکه به وسـیله عالیـم    و پلها  متر مانده به ورودي تونل100 از -ج  

  .سبقت مجازشناخته شده باشد
  . در نقاطی که با نصب عالیم ویژه سبقت گرفتن ممنوع اعالم شده باشد-چ 
اي نزدیک و غیر ایمن از روبرو در حـال حرکـت    اي در فاصله  هنگامی که وسیله نقلیه -ح  
  .باشد می

    حق تقدم عبور-بخش چهارم 
، مگـر در    رعایت مقررات مربوط به حق تقدم عبـور بـراي همـه اجبـاري اسـت          -136ماده  

موجب مقررات خاص یا عالیم ویژه راهنمایی و رانندگی خالف این حکـم    مواردي که به  
  .داده شده باشد

هـایی کـه هیچگونـه عالمـت و      ها و میدان  حق تقدم عبور وسایل نقلیه در تقاطع  -137ماده  
  : و رانندگی وجود نداشته باشد، به ترتیب زیر است ییچراغ راهنما

اي کـه روبـروي یکـدیگر در حرکتنـد         در تقـاطع هـم عـرض اگـر دو وسـیله نقلیـه              -الف  
اي اسـت کـه بـه     بخواهند با هم واردخیابان مجاور واحدي شوند، حق تقدم عبور بـا وسـیله   

  .کند سمت راست گردش می
دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض برسند، حق  هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از       -ب  

  .اي است که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد تقدم عبور باوسیله نقلیه
اي است که در درون میدان در     ها حق تقدم عبور با وسایل نقلیه         هنگام ورود به میدان    -پ  

  .هستند حال حرکت
اي است که به طـور مـستقیم و در سـمت و      نقلیه ها حق تقدم عبور با وسیله        در سه راه   -ت  

کند حتی اگر عرض خیابانی که مسیر آن است از عرض راه تال قـی          مسیر مجازحرکت می  
  .کننده کمتر باشد

اي اسـت کـه از راه اصـلی      در برخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم با وسـیله -138ماده  
  .کند عبور می



، در  شـوند، بایـد پـیش از ورود بـه راه اصـلی      راه اصلی میرانندگانی که از راه فرعی وارد    
اي کـه در مـسیر    نموده و پس از رعایت حق تقـدم عبـور وسـایل نقلیـه     صورت لزوم توقف  

  .کنند، وارد این راه بشوند مجاز خود در راه اصلی و با سرعت مجازعبور می
اه خصوصی یا شانه راه  اي که از ر     براي وسیله نقلیه  ) 138( رعایت مقررات ماده     -139ماده  

  . شود نیز الزم است یا گاراژ یاکوچه یا تعمیرگاه و مانند آنها به معابر عمومی وارد می
اي که در مسیر مجاز در حال حرکت است بر وسایل نقلیـه متـوقفی                 وسیله نقلیه  -140ماده  

، گردش و یـا دور زدن هـستند حـق تقـدم عبـور        شروع حرکت به جلو یا عقب       که در حال  
  .دارد
 در گذرگاه پیاده که چراغ راهنمایی و رانندگی نداشته باشد، حـق تقـدم عبـور       -141ماده  

  . با پیادگان است
کننـد،    در خیابان یا در تقاطعی که وسایل نقلیه روبـروي یکـدیگر حرکـت مـی         -142ماده  

 اي است کـه مـستقیم و   بخواهد گردش به چپ کند حق تقدم با وسیله نقلیه    اي  هرگاه وسیله 
  .نماید در مسیر مجاز عبور می

اي است که ضمن حرکت به عقب        کنار خیابان حق تقدم با وسیله     )  پارك(در محل توقف    
  . مشغول توقف یاپارك کردن است

هایی که مسیر حرکت وسایل نقلیه بـه علـت وجـود موانـع ثابـت اعـم از              در راه  -143ماده  
، حفـاري و خرابـی راه    عملیـات عمرانـی  ، اشـیا،   ، مصالح ساختمانی شده  وسایل نقلیه پارك  

اي اسـت کـه    نباشد، حق تقدم عبور با وسایل نقلیـه    بسته و یا براي عبور از مسیر مجاز کافی        
  .باشد مسیر عبور آنها باز یا سهم عبور بیشتري را دارا می

هـاي   هـاي مـشابه راه   هـاي شـیب دار بـا ویژگـی     هاي کوهـستانی و یـا راه    در راه  -144ماده  
نی که در آنهـاعبور از کنـار وسـایل نقلیـه طـرف مقابـل غیـر ممکـن و یـا مـشکل                   کوهستا

اي که در جهـت سـرازیري درحرکـت اسـت بایـد بـه کنـار راه رفتـه و بـه                   باشد، راننده   می
  .اي که در جهت سرباالیی در حرکت است تقدم عبور بدهد راننده

باشد حق تقدم عبور  اه میهاي مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگ  در راه-تبصره 
  .اي است که در طرف پرتگاه قرار دارند نقلیه با وسایل



یا شـانه  )  پارك(که در کنار آن جاي توقف       ) 144(هاي مندرج در ماده        در راه  -145ماده  
تواند با استفاده از آن به کنار برود و بـا اسـتفاده از        کافی وجود داردبه نحوي که راننده می      

جلوگیري کند، راننده واقع در جهت سرباالیی باید با   یکی از وسایل نقلیهآن از عقب رفتن
  .عبور دهد استفاده از آن به راننده واقع در جهت سرازیري اجازه

خواهند از کنار یکدیگر عبـور کننـد بـه منظـور امکـان       اي که می چنانچه یکی از دو وسیله    
اي کـه در جهـت سـرازیري قـرار         یلهعقب رفتن بشود، این عمل را باید وس         عبور، مجبور به  

دارد انجام دهد، مگر آنکه به طورآشکار انجام آن از سوي راننده واقع در جهت سرباالیی  
  .آسانتر باشد

  بخش پنجم ـ استفاده از چراغ ها
اي که شب در حرکت است و همچنین در هر محل یـا زمـان            راننده وسیله نقلیه   -146ماده  

، عبور از  ، برف ، باران  کافی ناشی از ابري بودن هوا، وجود مهعلت نبودن نور دیگري که به
هاي وسایل نقلیه را به ترتیـب مقـرر در     تونل و مانند آنها دید کافی وجودندارد، باید چراغ        

  .مواد بعدي روشن نماید
هاي جانبی  هایی که نور کافی وجود دارد باید تنها از چراغ          ها و جاده     در خیابان  -147ماده  
)  نـور پـایین  (هاي جانبی جلو از چراغ عبور   و در صورت خرابی ناگهانی چراغ       و عقب جلو  

  .استفاده شود
ها باید روشـن باشـند، اگـر چنـد وسـیله نقلیـه متـصل بـه هـم               هنگامی که چراغ   -148ماده  

شـوند   هایی کـه بـا توجـه بـه محـل نصبـشان پوشـیده مـی         حرکت کنند،روشن کردن چراغ  
هـاي عقـب وسـیله     هاي جلـوي وسـیله اولـی و چـراغ        چراغ  حالضرورت ندارد ولی در هر      

  .آخري باید روشن باشند
نـور  (ها از چـراغ راننـدگی      رانندگان وسایل نقلیه موتوري موظفند که در جاده        -149ماده  
کنند تا بتوانند کلیه اشیا و اشخاص را در فاصله دور ببینند، مگر در موارد زیـر            استفاده) باال

  :استفاده نمایند)  نورپایین( عبور که باید از چراغ
  .کند اي که از جهت مخالف حرکت می  هنگام روبرو شدن با وسیله نقلیه-الف 

اسـتفاده  )  نـور پـایین  ( متري از چراغ عبور   150در این صورت راننده باید از فاصله حداقل         
  .هدطرف مقابل بتواند به راحتی و بدون خطر به راه خود ادامه د نماید تا راننده



توان بـر   در عین حال براي جلوگیري از تابش خیره کننده نور به چشم رانندگان دیگر، می        
  .هاي مه شکن استفاده نمود هاي کوچک یا چراغ حسب مورد ازچراغ

ب ـ هنگامی که وسیله نقلیه از فاصله نزدیک عقب وسیله نقلیه دیگري که درحال حرکت  
  .ت گرفتن باشدکند، مگر وقتی که درحال سبق است عبورمی

هـا و   بـه اسـتثناي آزاد راه  (هـا   اي کـه در شـانه راه      هاي جلـو وسـایل نقلیـه         چراغ -150ماده  
اي که از مقابـل در حرکتنـد بایـد     نمایند با دیدن حرکت وسایل نقلیه   می  توقف) بزرگراه ها 

کوچک و جـانبی را روشـن    ، چراغ  خاموش شود و براي تشخیص وجود وابعاد وسیله نقلیه        
  .یندنما

،  هاي چشمک زن و رنگارنـگ در وسـایل نقلیـه ممنـوع اسـت       استفاده از چراغ   -151ماده  
  .نامه مجاز باشد که به موجب این آیین مگر در مواردي

   بخش ششم ـ گردش
  : ها به شرح زیر است  قواعد گردش در تقاطع-152ماده 
اي که  وسایل نقلیه براي گردش به راست باید با توجه به سرعت و جهت و موقعیت          -الف  

کنند با فاصله کافی و مناسب و با استفاده از چراغ راهنمـا و یـا بـا          در جلو و عقبحرکت می    
  .راست شده و به طور کامل از کنار تقاطع بگذرند ، وارد خط عبور سمت دادن عالمت

اي کـه در   ب ـ براي گردش به چپ باید با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه 
کنند از فاصله کافی و مناسب چراغ راهنما اسـتفاده نمـوده و یـا بـا              حرکت می    و عقب  جلو

، وسـیله   دادن عالمت وارد مسیر مجازسمت چپ شده به طوري که پس از ورود به تقـاطع             
اي کـه   نقلیه درحدود مرکز تقاطع قرار گیرد و سپس بارعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیـه          

چـپ گـردش نمایـد بـه      ز در حرکتند بـا حـداقل سـرعت بـه    مستقیم و در مسیر و محل مجا 
  .نحوي که پس از ورود به خیابان مورد نظر در مجاورت محور وسط آن خیابان قرار گیرد

هـاي بیـرون شـهر کـه منحـصر بـه دو خـط عبـور رفـت و           پ ـ براي گردش به چپ در راه 
سایل نقلیه موظفنـد  فیزیکی وسط جاده وجود نداشته باشد، رانندگان و  برگشت بوده و مانع   

، در منتهی الیه سـمت راسـت راه متوقـف     نبودن آن وسیله نقلیه را در شانه راه و در صورت       
اي کـه بـه طـور مـستقیم      نقلیـه  نموده و سپس با توجه به سرعت و جهت و موقعیـت وسـایل   



گـردش   باشند و با استفاده از چراغ راهنما و یا با دادن عالمـت اقـدام بـه     درحال حرکت می  
  .مایندن

، رانندگان موظفند وسیله نقلیه را بـه     هاي یک طرفه براي گردش به چپ         در راه  -153ماده  
  .طرف چپ خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنند منتهی الیه

هـا کـه میـدان دیـد      هـا و تونـل   ها و سرباالیی  متري پیچ 150 دور زدن در فاصله      -154ماده  
ممنـوع  ) یک خطه ممتد یـا دو خطـه ممتـد   (ممتد کافی نیست وهمچنین از روي خط پر یا    

  . است
ها و ورودي و خروجی آنهـا   ها و بزرگراه  به عقب راندن وسیله نقلیه در آزادراه       -155ماده  

  .باشد می ممنوع
، با احتیاط کامل براي پرهیز از وقوع هرگونـه حادثـه و    هاي دیگر به هنگام ضرورت  در راه 

  . مجاز استعبور وسایل دیگر،  بسته شدن راه
،  هایی که با ترسیم جهت نما بر سطح آنها مسیر حرکت مشخص شده          در تقاطع  -156ماده  

موظفند تنها در همان جهت ترسیم شده بر سـطح تقـاطع بـه حرکـت خـود ادامـه                      رانندگان
  .دهند

، رانندگان تا حد  در معابري که با ترسیم جهت نما بر سطح آن مسیر حرکت مشخص شده        
کنند، مگـر اینکـه قـصد تعییـر خـط یـا              خص شده بر سطح معبر را دنبال می       امکان مسیرمش 

، از مسیر مشخص  توقف یا گردش داشته باشند که دراین صورت با رعایت کامل مقررات          
  .شوند شده خارج می

  بخش هفتم ـ توقف 
هـاي خطـی و بیـسیم دار هنگـامی کـه مـسافر ندارنـد بایـد در           رانندگان تاکسی-157ماده  

  .شده توقف کنند هاي تعیین ایستگاه
 کلیه رانندگان وسایل نقلیه براي سـوار و پیـاده کـردن مـسافران و یـا سرنـشینان          -158ماده  

  .هاي مجاز و یا در منتهی الیه سمت راست سواره رو توقف نمایند خود باید تنها درمحل
ت وجـود   سوار و یا پیاده کردن مسافران وسایل نقلیه عمومی بین شهري در صـور    -تبصره  
  . مسافربري در شهر، تنها در پایانه یاد شده مجاز است پایانه



هاي عبور یا مـسیر وسـایل          هرگونه توقف کوتاه یا طوالنی وسایل نقلیه در خط         -159ماده  
ها براي عرضه و خرید و فروش    و همچنین توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه         نقلیه و پیادگان  

یل نقلیه در محل یا انحراف دید و یا کـاهش توجـه    کاالکه موجب تجمع اشخاص ویا وسا     
  . رانندگان از رانندگی و احتمال وقوع تصادف گرددممنوع است

رانندگان وسایل نقلیه در صورت توقف اضطراري که امکان انتقال وسـیله نقلیـه بـه بیـرون           
 متـري  70، از فاصـله   خط و یا مسیرعبوري وجود نداشـته باشـد، موظفنـد بـا نـصب عالیـم         

  .انندگان وسایل نقلیه دیگر و پیادگانرا آگاه نمایندر
اي را که موتور آن روشن است حتـی در   اي مجاز نیست وسیله نقلیه      هیچ راننده  -160ماده  

  .محل مجازمتوقف سازد و خود از آن پیاده و دور گردد
کناره هاي جلو وسیله نقلیه را به سمت  ، رانندگان بایدچرخ در معابر شیب دار پس از توقف

، موتور را خاموش و پیاده شوند، مگـر در      راه بپیچانند وسپس با رعایت دیگر نکات ایمنی       
  .هایی که کناره آنها منتهی بهپرتگاه باشد راه

شـود توقـف     رانندگان وسایل نقلیه در موارد زیر موظفند به ترتیبی که مقرر می       -161ماده  
  :نمایند

هـاي آگـاه سـازي شـنیداري یـا       دادي کـه دسـتگاه  الف ـ هنگام برخورد با وسایل نقلیـه امـ   
دیداري خود را به کارانداخته باشند تا حد امکان وسـیله نقلیـه را در مـسیر مجـاز خـود بـه                
سمت راست راه هدایت و راه را براي آنها بازکنند و در صورت لزوم تـا گذشـتن وسـایل                 

  .نقلیه امدادي متوقف شوند
 یا مأمور راهنمایی و رانندگی ندارند، باید بایـستند   پیش از ورود به تقاطعی که عالیم-ب  

  .و سپس بااحتیاط کامل از تقاطع بگذرند
 پیش از رسیدن به گذرگاه پیاده و در صورت حضور یـا عبـور اشـخاص بایـد وسـیله         -پ  

نقلیه خود رامتوقف سازند و همچنین با دادن عالمت رانندگان پشت سـر را نیـز بـه توقـف           
  .عبور کنند دگان با آرامشدعوت نمایند تا پیا

هاي مدارس که بـراي سـوار و پیـاده کـردن دانـش آمـوزان         هنگام برخورد با اتومبیل  -ت  
باشند، توقف نمایند تا دانش آموزان با ایمنـی کامـل از عـرض راه عبـور              می  درحال توقف 

  .کنند



ریکی یـا  ، هنگامی که عالیم الکت هاي همسطح راه آهن و یا راه آهن شهري  در تقاطع -ث  
دارد یا دروازه عبور بسته  قرمز یا سوت قطار نزدیک شدن آن را اعالم می مکانیکی یا پرچم

و یا مسیر عبوري از روي ریل متراکم باشد، باید الاقل  شده یا درحال باز و بسته شدن است     
در پنج متري عالمت یا دروازه توقف کامل کنند تا قطاربگذرد و تقاطع بـراي عبـور آزاد                

  .دگرد
  .  حرکت در پوشش وسایل نقلیه امدادي براي وسایل نقلیه دیگر ممنوع است-1تبصره 
هـا یـا وزارت راه و ترابـري        ، حسب مورد، شهرداري      در معابر متقاطع با راه آهن      -2تبصره  

  .باشند ایجاد گذرگاه غیر همسطح می موظف به
ي مدارس و وسـایل نقلیـه کـه    ها  رانندگان وسایل نقلیه موتوري به ویژه اتومبیل     -162ماده  

باشند، در محل تقاطع راه آهن هر چند عالمتی وجود نداشته باشد      حامل موادخطرناك می  
  .باید به طور کامل توقف کنند وپس از اطمینان از بی خطر بودن معبر، از تقاطع بگذرند

  .باشند در هر حال هنگام عبور از روي ریل ها، مجاز به تعویض دنده نمی
  : هاي زیر ممنوع است  ایستادن یا توقف وسایل نقلیه در محل-163ماده 

  . الف ـ پیاده رو و گذرگاه پیاده
هـا یـا ورودي و خروجـی اتومبیـل روي      هـا و کوچـه      ها و جـاده      مقابل ورودي خیابان   -ب  

  .ساختمان ها
  .  داخل تقاطع-پ 
  . آهنها یا تقاطع راه   متري میدان یا تقاطع یا سه راه15 در فاصله -ت 
  . متري شیرهاي آب آتش نشانی و شیرهاي آب نصب شده در راه ها15 در فاصله -ث 
هایی کـه توقـف    هاي راهنمایی و رانندگی و یا محل         متري اطراف چراغ   15 در فاصله    -ج  

  .دید عالیم راهنمایی و رانندگی بشود وسایل نقلیه مانع
  . از ابتدا تا انتهاي پیچ ها-چ 
، پلـیس و بیمارسـتانها و    ري ورودي و یا خروجی مراکز آتـش نـشانی         مت 15 در فاصله    -ح  

  . پزشکی هاي فوریت
  ). توقف دوبله(باشند  اي که خود متوقف می  کنار وسایل نقلیه-خ 
  . ها و معابر در ارتفاع ها و درون تونل  روي پل-د 



ز بخشی از سـواره  هایی که پیاده رو آن قابل عبور نبوده و پیادگان مجبورند ا  در خیابان -ذ  
  .رو عبور کنند

هاي وسایل نقلیه همگانی و حریم آنها که بـا عالیـم راهنمـایی و راننـدگی               در ایستگاه  -ر  
  . مشخص است

هایی که عالیم راهنمایی و رانندگی مانند تابلوهاي توقف ممنوع و یا ایـستادن   ز ـ در محل 
ر نیـز داللـت بـر ممنوعیـت       هاي شطرنجی در سطح تقـاطع و یـا معـاب            کشی  ممنوع و یا خط   

  .توقف نماید
 در هر نقطه از معابر درحال تعمیر، شستشو و تعویض روغـن و نیـز در طـول مـسیرهاي        -ژ  

  .هاي عبور آزادراه ها ویژه اتوبوس ودوچرخه و همچنین در طول مسیر و خط
نصب شده و یا توقف با کارت پارك ) پارکومتر( در جاهایی که دستگاه توقف سنج -س 
باشـد، بـه علـت     ، مجـاز مـی      انواع دیگرتجهیزات توقف سنج بـا عالیـم مـشخص کننـده            یا

  . پرداخت نکردن هزینه توقف و یانداشتن کارت پارك مجاز و یا پایان زمان توقف
 مراجع مسؤو موظفند هنگام استفاده از پـارکومتر، کـارت پـارك و مـشابه آنهـا و        -تبصره  

، توقف ممنوع و حمل با جرثقیل و مانند  ادن ممنوعهایی که تابلوهاي ایست همچنین درمحل
هـاي   تابلو مـستطیل شـکلی در زیـر تابلوهـاي یـاد شـده زمـان        نمایند، به وسیله آن نصب می 

  .ممنوعیت توقف و حمل با جرثقیل را اعالن کنند
    مقررات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه-بخش هشتم 

ورسیکلت و دوچرخه موتوردار باید به کـال ه      رانندگان و سرنشینان هر نوع موت      -164ماده  
  .ایمنی مجهزباشند و در طول حرکت از آن استفاده نمایند

 رانندگان موتورسیکلت نباید در یک خط عبور به موازات و در کنار خودروها  -165ماده  
  .حرکت کنند

 رانندگان موتورسـیکلت بایـد هنگـام راننـدگی تنهـا روي زیـن موتورسـیکلت             -166ماده  
ندارند شخص دیگري را بر ترك سوار کنند، مگر آنکه در تـرك نیـز یـک             شینند و حق  بن

موتورسیکلت نصب شده یا موتورسـیکلت داراي یـدك           زین کامل برابر استاندارد ساخت    
  .باشد) سایدکار(پهلو 



 عبــور موتورســیکلت و موتــور گــازي و دوچرخــه ســوار از پیــاده رو و وســط -167مــاده 
  . ط شلوغ ممنوع است، بازار ونقا دستجات

 موتورسیکلت سـواران و دوچرخـه سـواران حـق ندارنـد هنگـام راننـدگی بـار                   -168ماده  
دیگري حمل کنند یا حرکت نمایشی یا اعمالی انجام دهند کـه نیازمنـد                نامتعارف و اشیاي  

  .باشد هاي آنان از روي فرمان برداشتن دست
ها ممنوع  خه هنگام لغزنده بودن راه    ، موتور گازي و دوچر       راندن موتورسیکلت  -169ماده  
  . است
  .  رانندگی با دوچرخه فاقد زین ممنوع است-170ماده 
، مگـر آنکـه زیـن       دو ترکه سوار کردن اشخاص روي دوچرخـه ممنـوع اسـت            -171ماده  

  .اضافی استانداردبراي این کار داشته باشد
  : دوچرخه سواران مکلفند-172ماده 
امل از طـرف راسـت راه عبـور نماینـد و بـراي گذشـتن از         هنگام حرکت به طور ک     -الف  

  .اي که درکنار راه توقف کرده اند منتهاي احتیاط را به عمل آورند وسایل نقلیه
، بایـد در یـک ردیـف حرکـت کننـد،        در صورت زیاد بودن تعداد دوچرخه سواران     -ب  

  .اي براي آنها اختصاص داده شده باشد مگر آنکه معبرویژه
  .ت حق ندارند بیرون معبر ویژه عبور و مرور نماینددر این صور

  
    مقررات مختلف-فصل دهم 

کننـد،   اي که در پشت سر وسیله نقلیه دیگـر حرکـت مـی     رانندگان وسایل نقلیه   -173ماده  
  .مناسبی را براي جلوگیري از تصادف حفظ کنند موظفند فاصله

هیه شده و بـا روش قاعـده دو   هاي آموزشی ت چگونگی رعایت فاصله مناسب به وسیله متن    
، بـه درخواسـت    نامـه  ایـن آیـین  ) 97(هاي آموزشی موضوع تبصره ماده  کتاب ثانیه از طریق 

  .شود می نامه آموزش داده کنندگان گواهی
هاي طویل هـستند و   هاي بزرگ و وسایل نقلیه دیگري که داراي یدك   کامیون -174ماده  

هـا   ان و دسـته جمعـی در یـک سـتون در جـاده      اي که به صورت کارو      نقلیه  همچنین وسایل 
بیشتري با وسایل نقلیه جلوي خود داشته باشند بـه         کنند، هنگام عبور باید فاصله      حرکت می 



گیرد،بتواند پس از سبقت بار دیگـر در   طوري که وسیله نقلیه دیگري که از آنها سبقت می   
  .جلو آنها وارد مسیر مجاز عبور خود شوند

ن بیش از ظرفیت مجاز تعیین شده در وسیله نقلیه و همچنین گذاشتن   سوار کرد  -175ماده  
بار یا اشیادیگر در قسمت جلو یا عقب آن اعم از درون یا بیرون که مانع دید راننده گـردد      

  . ممنوع است
هاي کم عرض و باریـک یـا          رانندگان وسایل نقلیه سنگین هنگام عبور از جاده        -176ماده  

  . کمک راننده براي پرهیز از هرگونه خطري همراه داشته باشند،باید یک نفر عقب راندن
  . ها ممنوع است  حرکت با دنده خالص در سرازیري-177ماده 
هاي آب آتش نشانی کـه بـراي خـاموش کـردن           وسایل نقلیه نباید از روي لوله      -178ماده  

  . شانیقرار گرفته اند، عبور نمایند، مگر با اجازه متصدیان آتش ن آتش در خیابان
هـا و وسـایل نقلیـه مـسافربري موظفنـد مـوارد زیـر را رعایـت           رانندگان تاکسی-179ماده  

  :نمایند
، بی سیم و یا مؤسسات  هاي تلفنی  سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی در تاکسی-الف 

  . ، ممنوع است هاي تاکسیرانی دربست و یاشرکت
،   شـدن مـسافر و هنگـام شـروع بـه حرکـت      ها موظفند پـس از سـوار   ب ـ رانندگان تاکسی 

  .تاکسیمتر را به کاراندازند
در صورت نداشتن یا خرابی تاکسیمتر حق کارکردن ندارند، مگر در نقاطی که شهرداري              

  .نصب تاکسیمتررا ضروري اعالم نکرده باشد
شـوند نبایـد بـدون      رانندگان وسایل نقلیه عمومی دیگر کـه دربـست کرایـه داده مـی             -پ  

  .شخص دیگري را سوار کنند  کرایه کنندهرضایت
 خودداري از بردن مسافر براي وسـایل نقلیـه عمـومی و همچنـین نرسـاندن مـسافر بـه                -ت  

  .باشند)  سرویس(،مگر اینکه بر اساس ضوابط مربوط خارج از خدمت  مقصد ممنوع است
ا خـشونت و   رانندگان وسایل نقلیه عمومی و کمک رانندگان آنها نباید با مـسافران بـ       -ث  

  .بی احترامی رفتارنمایند



، دخانیات استعمال نمایند یـا خـوراکی یـا             رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی     -180ماده  
کنند و استفاده از هرگونه وسایل و تجهیزات ماننـد تلفـن همـراه کـه باعـث               آشامیدنی میل 

  . انحراف ذهنی و رفتاري راننده گرددممنوع است
  .ر حال به طور کامل به جلو توجه داشته باشندرانندگان موظفند در ه

آور   رانندگی براي کسی که نوشابه الکلـی یـا مـواد مخـدر و داروهـاي خـواب         -181ماده  
  . مصرف کرده تا رفعکامل آثار آن ممنوع است

 در مواردي که مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه به وجود حالت مـستی و     -تبصره  
اي ظنین شـوند، موظفنـد وسـیله     شی از مصرف مواد یاد شده به راننده       یا حالت غیرعادي نا   

ــف ســاخته و بالفاصــله   ــه را متوق ــق     نقلی ــد آن را از طری ــده و مانن ــزان الکــل خــون رانن می
هـاي الزم تعیــین و از راننـدگی وي جلـوگیري نمــوده ومتخلـف را بـراي تعیــین       آزمـایش 

  .تکلیف به مراجع مربوط معرفی نمایند
وار کردن اشخاص آلوده به کثافات در وسایل نقلیه عمومی مسافربري مجـاز          س -182ماده  
  . نیست
، بیمـه نامـه    نامـه راننـدگی خـویش    ، گواهی  راننده موظف است هنگام رانندگی -183ماده  

ــث خــودرو و کــارت شناســایی خــودرو را همــراه داشــته باشــد و در صــورت    شــخص ثال
  .، آنها را تسلیم نماید پلیس راهدرخواست مأموران راهنمایی و رانندگی ویا 

مأمور موظف است پس از مالحظه و بررسی مدارك آنها را بازگرداند، مگـر در مـواردي      
نامـه بـه منظـور درج تخلـف در آن ضـرورت            ، اخـذ گـواهی      نامه  که به موجب قانونیا آیین    

  .داشته باشد
  .گردد نامه اخذ می در این صورت در برابر دادن رسید، گواهی

، سوت بلبلی و به طور کلـی هـر نـوع وسـیله آگـاه       هاي شیپوري  استفاده از بوق  -184ماده  
سازي صوتی باصداي ناهنجار و غیر عادي در مناطق مسکونی و همچنین زدن بوق ممتد یا 

هایی که این عمـل بـه وسـیله عالیـم منـع شـده              غیر ضروري یا مکرر و یا زدنبوق در محل        
  . ، ممنوع است است

بوق براي مقاصدي مانند صدا زدن افراد، جلب توجه مسافر، اعالم حضور و بـاز  استفاده از  
  . ، خداحافظی و مانند آنها ممنوع است منزل کردن درب



باشند   وسایل نقلیه امدادي که مجاز به داشتن چراغ گردان یا آژیر خطر ویژه می-185ماده 
رکتنـد، بایـد از آنهـا اسـتفاده     هاي مهم و فـوري در ح     که براي انجام مأموریت     تنها هنگامی 

  .نمایند
، هنگـامی کـه بـراي انجـام مأموریـت فـوري در            وسایل نقلیه انتظامی و امدادي     -186ماده  

حرکتند درصورت به کار بردن چراغ گردان ویژه اعـالم خطـر یـا آژیـر، تـا حـدودي کـه           
  :باشند انجام اعمال زیر می موجب بروز تصادف نشود، مجاز به

   محل ممنوعه  توقف در-الف 
   تجاوز از سرعت مجاز و سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر -ب 
 گذشـتن از چـراغ   - عبور از طرف چپ راه و همچنین دور زدن در نقاط ممنوعه ت             -پ  

، مشروط به این که از سرعت وسیله نقلیـه در ایـن    نکردن عالیم دیگر ایست قرمز یا رعایت 
  .شود ستهها تا حداقل امکان کا گونه محل

 درهاي وسایل نقلیه در حال حرکت باید به طور کامل بسته باشـد و بـاز کـردن           -187ماده  
  . آنها پیش ازتوقف کامل مجاز نیست

هاي مدارس تنها هنگام سوار و پیاده کردن دانش آموزان حـق اسـتفاده           اتومبیل -188ماده  
  .را دارند) 60(دیداري یاد شده در ماده  از عالیم

  . هاي فرسوده و غیر استاندارد در وسایل نقلیه ممنوع است  استفاده از الستیک-189ماده 
هنگام برف و یخبندان و بـه طـور کلـی در صـورت اعـالم مقامـات مـرتبط و یـا مـأموران                     

هاي آن به زنجیـر و     اي که چرخ    ، رانندگی با وسیله نقلیه      راهنمایی و رانندگی ویا پلیس راه     
  . است شد، ممنوعیا الستیک یخ شکن مجهز نبا

، بـار یـا    اي که بیش از ظرفیت منـدرج در کـارت مشخـصات     راندن وسیله نقلیه  -190ماده  
  . مسافر گرفتهممنوع است

 عبور وسایل نقلیه از میان دستجات ارتش یا مأموران انتظامی یا دانـش آمـوزان                -191ماده  
 در این گونه موارد مجاز ها یا دیگر دستجات تشریفاتی و بوق زدن     کنندگان جنازه   یا تشییع 
  . نیست
  .  عبور وسایل نقلیه از پیاده روها و توقف آنها روي پیاده رو ممنوع است-192ماده 



 سوار شدن و سوار کردن اشـخاص روي گلگیـر یـا رکـاب یـا سـایر قـسمتهاي          -193ماده  
  . بیرونی وسایلنقلیه ممنوع است

ماننـد آنهـا درمعـابر عمـومی ممنـوع        راندن و یا حرکت با اسکیت و اسکوتر و           -194ماده  
، مجـاز اعـالم    ، مگر درمسیرهایی که از سوي راهنمایی و رانندگی با نصب تابلو ویژه          است

  .شده باشد
 کیلـومتر در سـاعت      15 عبور وسایل نقلیه سنگین که حـداکثر سـرعت آنهـا از              -195ماده  

 غیـره بایـد پـیش از    هاي جاده کوبی و  کندمانند تراکتورهاي زنجیري و غلطک      تجاوز نمی 
، خبر داده شود تا تدارك احتیاطی الزم براي  رسیدن آنها به اولین پست راه آهن یاایستگاه    

  .عبور بی خطر آنها از تقاطع راه آهن فراهم گردد
 رانندگان این گونه وسایل نقلیه موظفند هنگامی که عبور آنها از تقاطع راه آهن -196ماده 

 آن توقف کامل کنند و پس از دیدن دو طـرف و اطمینـان از        پیش از رسیدن به     مجاز است 
  .نبودن خطر احتمالی از آنجابگذرند

شود، تـا عبـور    هنگامی که نزدیک شدن قطار به وسیله عالیم یا صداي لکوموتیو اعالم می 
  .قطار نباید ازتقاطع عبور نمایند

 باشد، عبور از تقاطع   هرگاه مأمور راهنما در محل تقاطع راه آهن حضور داشته          -197ماده  
  .او انجام گیرد باید با فرمان

اي را کـه متعلـق بـه او نیـست یـا راننـده آن         هـیچکس حـق نـدارد وسـیله نقلیـه      -198ماده  
اجازه کسی که آن را در اختیار دارد از محل خود حرکـت دهـد یـا بـا آن           باشد، بدون   نمی

ررات و در چـارچوب وظـایف   رانندگی کند، مگر مأموران انتظامی بارعایت قـوانین و مقـ        
  . قانونی

نامه رانندگی ندارد اجازه رانندگی با   هیچکس حق ندارد به شخصی که گواهی   -199ماده  
  .خود را بدهد وسیله نقلیه

  .با متخلف برابر مقررات کیفري رفتار خواهد شد
اي را کـه طبـق نظـر کارشـناس راهنمـایی و              هیچکس حـق نـدارد وسـیله نقلیـه         -200ماده  
راه داراي عیب و نقص فنی بوده یا وسـایل ایمنـی کامـل مقـرر در ایـن       دگی و یا پلیس رانن

  .ها براند نامه را نداشته باشد، در راه آیین



، حسب مورد، پـس از اعـالم مراجـع           مأموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه       -201ماده  
ر راههایی که به علت صالحیت داربه منظور پیشگیري از حوادث مکلفند از عبور و مرور د

باشـند تـا    هاي دیگر خطرنـاك مـی   ،ریزش کوه و بهمن و یا علت    ، جاري شدن سیل     خرابی
آورده و یـا از حرکـت وسـایل نقلیـه غیـر       هاي خطر، جلوگیري بـه عمـل   تعمیر و رفع علت   

  .مجهز به تجهیزات الزم ممانعت به عمل آورند
ا و حومـه آنهـا بـا شـهرداري محـل       صدور مجوز جا به جـایی مـسافر در شـهره        -202ماده  
  .باشد می

  .  حمل مسافر با وسایل نقلیه باربري ممنوع است-203ماده 
اي که داراي پالك شخصی بوده و پیـشتر مجـوز الزم              همچنین حمل مسافر با وسایل نقلیه     

مسافر از وزارت راه و ترابري و یا شهرداري دریافت ننموده باشند، ممنوع  براي جا به جایی 
  . و با اجازه پلیس راه و یا راهنمایی و رانندگی باشد مگر در شرایط اضطراري می

، کلیـه    در صورت نبود امکانات الزم براي رساندن مجروحان به مراکز درمـانی         -204ماده  
مکلفند همکاري الزم را براي رساندن مـصدومان تـصادفات راننـدگی بـه اولـین                  رانندگان

  .مرکز درمانی انجام دهند
هاي چـرخ دار یـا سـه      هیچکس حق ندارد در حالی که سوار دوچرخه یا کفش     -205ماده  

هاي اسباب بازي است به وسایل        بدون رکاب مانند اسکیت و اسکوتر یا اتومبیل         هاي  چرخه
اي که بر آن  نماید و آنها را وسیله حرکت خود یا حرکت وسیله   نقلیه در حال حرکت تکیه    

  .سوار است قرار دهد
  .  و آویزان شدن اشخاص نیز به وسایل نقلیه ممنوع استتکیه نمودن

هـاي   ، نخالـه  ، مایعـات لـزج و چـرب       ، حلبـی    ، سـیم    ، مـیخ    ، بطـري     ریختن شیشه  -206ماده  
، ایجاد موانع و به طور کلی هر         ، شستشوي وسایل نقلیه     ، مصالح ساختمانی    ساختمانی وزباله 

یل نقلیه از مسیر حرکت باشـد بـر روي   عملی که باعث سد راه و ایجادخطر و انحراف وسا   
  . است ها و حریم قانونی آنها ممنوع راه ها، شانه جاده

، ضایعات و اشیا، آب دهـان و ماننـد آن از درون خـودرو بـه      همچنین ریختن هرگونه زباله 
  . وسیله راننده و یاسرنشینان ممنوع است



 الصاق یا نصب یا نقش هـر  هاي متفرقه و همچنین     نصب هر نوع عالیم و پالك      -207ماده  
ها یا بدنه درونـی یـا    ، عکس و نوشتن عبارات و ترسیم نقوش روي شیشه   ،نوشته  نوع آگهی 

، نمایش و مانند آن ممنوع است مگر بـر اسـاس         ، تبلیغ   بیرونی وسایل نقلیه به منظورتجارت    
ر ترافیک شـهرهاي کـشور بـه تـصویب وزیـ        عالی هماهنگی   ضوابطی که به پیشنهاد شوراي    

  .کشور خواهد رسید
  .شود ها با تصویب وزارت راه و ترابري اقدام می در مورد جاده

  .  حرکت وسایل نقلیه داراي چرخ فلزي در معابر شهري مجاز نیست-208ماده 
  : ها و معابر شهري ممنوع است  اعمال زیر در خیابان-209ماده 

، بدون  نات دیگر و وسایل نقلیه، مسابقه با اسب یا حیوا هاي ورزشی الف ـ ورزش و مسابقه 
  .کسب مجوزاز مقامات صالحیت دار

  . ها و پرندگان ، خوراك دادن و رها کردن دام ب ـ بستن
، دور زدن درجا، رانندگی همراه با  ، تک چرخ ، نمایشی پ ـ انجام هرگونه حرکات پرشی  

  .ها و مانند آنها صداي ناهنجار وممتد بوق یا صداي اگزوز و اصطکاك چرخ
، هنگـام عبـور از عـرض یـا         هرکس که مسؤو حرکت و هدایت حیوانات است        -210ماده  

، دستانه یا راکـت   هاي الکتریکی ، چراغ فانوس(طول معابر درشب باید از عالیم سیار مانند    
  .استفاده نماید) شبرنگ دار

ا رانندگان موظفند با دیدن حرکت گله و رمه از سرعت خود کاسته و در صـورت لـزوم تـ       
  .نمایند عبور احشام توقف

به هرحال عبـور دادن حیوانـات از نقـاط مـشخص شـده و تـا حـد امکـان داراي روشـنایی               
  .ضرورت دارد

هاي مسؤو موظفند پیش از بسته شدن تمام یا بخـشی از راه بـراي انجـام        دستگاه -211ماده  
ــوع ــریض  هــر ن ــات اجرایــی اعــم از تع ــر، نگهــداري عملی ــد ، تعمی ــاري و مانن ــا، ، حف  آنه
هاي الزم را انجام داده و بااطالع ادارات راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه اقدام  هماهنگی

  .و مراتب را به آگاهی مردم برسانند
کنند، موظفنـد پـیش از    هاي عمومی کار می    اشخاصی که به هر عنوان روي راه       -212ماده  

ط و اسـتانداردهاي ایمنـی در   شروع به کار،عالیم ایمنی عبـور و مـرور را بـر اسـاس ضـواب       



رسد در محل نصب و همچنین لـوازم   ها که به تأییدمسؤولین مرتبط می       عملیات اجرایی راه  
  .عالیم هشدار دهنده مجهز نمایند هاي کارگران و وسایل نقلیه خود را به کار، لباس

در غیــر ایــن صــورت مــأموران راهنمــایی و راننــدگی و پلــیس راه موظفنــد از کــار آنــان   
  .لوگیري به عمل آورندج

هــا و مــأموران متــصدي ایجــاد فــضاي ســبز، نــصب کننــده اتاقــک    شــهرداري-213مــاده 
  .ها باز نگهدارند تلفن ومانند آنها موظفند مثلث دید رانندگان را در تقاطع)  کیوسک(

، حفاظت و کنتـرل    جز مأموران صالحیت دار هیچکس حق ندارد براي هدایت     -214ماده  
  .در سواره رو خیابان بایستد یا قدم بزند وسایل نقلیه

  :  پیادگان موظفند که-215ماده 
  .هایی که پیاده رو وجود دارد از سطح سواره رو استفاده نکنند الف ـ در محل
هایی که پیاده رو وجود ندارد یا در صورت وجود به دالیلی غیـر قابـل تـردد     ب ـ در محل 

رو و عکـس جهـت حرکـت وسـایل نقلیـه عبـور          الیه سمت چپ سواره       باشد باید از منتهی   
  .نمایند

هـاي   هاي هوایی و گـذرگاه  ، پل هاي پیاده ، تنها از گذرگاه پ ـ براي گذشتن از عرض راه 
  .زیرزمینی مجازعبور نمایند

، پریـدن و ورود ناگهـانی بـه سـطح سـواره رو خـودداري کـرده و مراقـب          ت ـ از دویـدن  
  .باشند حرکت وسایل نقلیه

هـا از البـالي درختـان و گـل      هـا و خیابـان   ها نگذرنـد و در بزرگـراه   ار آزادراهث ـ از حص 
  .هاي حاشیه ومیانه راه عبور نکنند بوته

حرکت نمایند و هنگامی ) چراغ عابر(ها با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود  ج ـ در تقاطع 
  .که چراغ عابرقرمز بود عبور نکنند

  .ها عبور نکنند ها و میدان سواره رو خیابان،   از موانع و خط کشی خطوط ویژه-چ 
  .هاي تعیین شده عبور نکنند ، از خارج از گذرگاه هاي اصلی ها و خیابان  در بزرگراه-ح 
 در سواره رو خیابان براي سوار شدن به وسیله نقلیه و همچنین صحبت کردن یا خریـد  -خ  

  .، توقف نکنند و فروش باراننده یا سرنشینان وسایل نقلیه



 رانندگی با وسایل نقلیه داراي پالك دولتی که عالمـت مـشخص کننـده روي               -216ماده  
  . شیشه یا دیگرقسمتهاي تعیین شده آن الصاق یا نصب نشده باشد، ممنوع است

اي کـه    رانندگانی که دچار معلولیت و یا ناشنوایی هستند باید بـا عالمـت ویـژه              -217ماده  
شود، دیگر رانندگان را از وضعیت خود آگاه سازند  میعقب وسیله نقلیه الصاق  روي شیشه

، احتیـاط الزم را   نامـه  ،عالوه بر رعایت مقـررات ایـن آیـین     تا رانندگان با دیدن آن عالمت     
  .بنمایند

ها موظفند پیاده روهاي استاندارد، همـوار و ایمـن بـا در نظـر گـرفتن            شهرداري -218ماده  
، در حاشـیه معـابر شـهري     رخ دار و یـا بـدون آن   عبورسالخوردگان و معلوالن با صندلی چ     

هـاي مناسـب نیـز مـسیر عبـور       موقعیـت جغرافیـایی شـهر، در محـل     ایجاد کنند و با توجه به   
  .جداگانه ایجاد نمایند دوچرخه سواران را تا حد امکان و به صورت

 ها موظفند به منظور افزایش ایمنـی عبـور و مـرور، بـا همکـاري زیـر                   شهرداري -219ماده  
  .وزارت نیرو، براي تأمین روشنایی معابر شهرها اقدام نمایند هاي مجموعه

ــاده  ــه    -220م ــد هنگــام حرکــت وســیله نقلی ــه موظفن ــشینان وســایل نقلی ــدگان و سرن  رانن
  .خود را بسته نگاه دارند کمربندهاي ایمنی

  سال در صندلی جلو وسـیله نقلیـه و همچنـین در      12 سوارکردن کودکان کمتر از      -تبصره  
  . کودك هنگام رانندگی ممنوع است آغوش داشتن

، یـا نـصب پـرده یـا          باز گذاشتن در صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکـت           -221ماده  
  . کرکره یا هر چیزدیگري که مانع دید عقب وسیله نقلیه شود ممنوع است

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

نامه که اجـراي آنهـا مـستلزم     االجرا شدن آن دسته از احکام این آیین  زمان الزم-223ماده  
 تعیین 1384  رسانی عمومی یا کسب مهارتهاي خاص باشد، اول مهرماه سال ،اطالع آموزش

  .شود می
  جمهور  معاون اول رییس-محمدرضاعارف 

  
  



  نیاز  نوع وسیله نقلیه پیش پایه گروه
  ) دوچرخه موتوردار( موتور گازي 1

  سی   سی200 موتورسیکلت تا 2الف 
   2 - کیلوگرم الف 400سی به باال و سه چرخ با وزن تا   سی200 موتورسیکلت از 3

   تن 3,5 نفر ظرفیت و وانت تا 9 خودروهاي تا 1ب 
   نفر ظرفیت و خودروهاي خدمات عمومی 15 تا 10 خودروهاي 2
   1 - تن ب 10 تا 3,5لیه باربري با ظرفیت بیش از  وسایل نق1  پ
   2 - نفر ب 26 تا 16 وسایل نقلیه مسافربري با ظرفیت 2

   1 - پ   تن40 تا 10 وسایل نقلیه باربري با ظرفیت بیش از 1ت 
   2 - نفر و بیشتر پ 27 وسایل نقلیه مسافربري با ظرفیت 2

   1 -سنگین پ   و وسایل نقلیه فوقآالت سبک و سنگین عمرانی و کشاورزي ویژه ماشین
  

   2پیوست شماره 
درخواسـت کننـدگان انـواع      )  صالحیت پزشـکی  (ضوابط احراز سالمت جسمانی و روانی       

  رانندگی  نامه گواهی
  گـروه (و پایه ب ) 2 و 1هاي  گروه(هاي رانندگی پایه الف  نامه  ـ بینایی براي گواهی 1ماده 

  : و ویژه) 1
   12,10یی براي مجموع دو چشم با اصالح یا بدون اصالح  حداقل قدرت بینا- 1
   درجه 70 ـ حداقل میدان بینایی براي هر چشم 2
، ضـمن    درجـه 100 و میدان بینـایی   9,10 براي افراد تک چشمی حداقل قدرت بینایی         - 3

  . ویژه در وسیله نقلیه رعایت شرایط
و پایـه  ) 2گروه (، پایه ب   )3گروه   (هاي رانندگی پایه الف     نامه   بینایی براي گواهی   -2ماده  

  : نامه آیین) 33(ومجوزهاي صادره درماده ) 1گروه (" پ"
   14,10 حداقل قدرت بینایی براي مجموع دو چشم با اصالح یا بدون اصالح - 1
   درجه 70 حداقل میدان بینایی براي هر چشم - 2

  ):2 و 1گروه (و پایه ت ) 2گروه (هاي رانندگی پایه پ  نامه  بینایی براي گواهی-3ماده 



   15,10 حداقل قدرت بینایی براي مجموع دو چشم با اصالح یا بدون اصالح حداقل - 1
   درجه 70 ـ حداقل میدان بینایی براي هر چشم 2

 آن دسته ازبیماریهایی که نیازبه دریافت نظریـه وتأییـد پزشـک متخـصص معتمـد              -4ماده  
  :چشم را دارد

   درجه 140 تا 120 بینایی دو چشمی بین  ـ افراد داراي میدان1
   ـ افراد مبتالبه کوررنگی چشم 2
  ) آب مروارید( افراد مبتالبه کاتاراکت - 3
  )  آب سیاه( افراد مبتالبه گلوکوم - 4
  .  مبتالیان به بیماري شبکیه چشم- 5

  .باشد  میConfrontaion ـ مالك ارزیابی میدان بینایی تست 1تبصره 
، رعایـت مـوارد زیـر بـه وسـیله پزشـک الزامـی         معاینه چشم و سنجش بینایی ـ در  2تبصره 
  : است

المللـی و بـا نمودارهـاي     بایـد طبـق اسـتانداردهاي بـین    )  قدرت بینـایی (الف ـ سنجش دید  
  .استاندارد انجام پذیرد سنجش بینایی

   10,10ب ـ حداکثر میزان دید براي هر چشم 
 حـرف را خطـا نمایـد، آن خـط در     2ید بیش از پ ـ در صورتی که متقاضی در هر خط د 

  .گیرد نگردیده و خط درشت تر مالك ارزیابی قرار می محدوده دید محاسبه
  :  شنوایی-5ماده 

، بـراي    دسـی بـل  40 ـ حداکثر افت شنوایی قابل قبـول بـدون اصـالح در هـر گـوش تـا        1
، پایـه ت  )2و1گـروه  (، پایـه پ  )2گروه (، پایه ب )3گروه  (نامه رانندگی پایهالف      گواهی

  . نامه آیین)33(و مجوزهاي صادره در ماده ) 2و1گروه (
، حـداکثر افـت شـنوایی قابـل قبـول بـا یـا بـدون           ـ درصورت کر بودن کامل یک گوش 2

و ) 2و1گروه (هاي رانندگی پایه الف  نامه ، براي گواهی  دسی بل40اصالح در گوش بهترتا
  . و ویژه) 1گروه (" ب" پایه

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



  . نامه رانندگی  درجه براي انواع گواهی120 میدان بینایی دو چشمی کمتر از -1بینایی 
 Homonymous hemianopia،Hmianopia افـــراد مبتالبـــه بیماریهـــاي - 2

bitemporalنامه رانندگی گواهی  براي انواع .  
  نامه رانندگی   براي انواع گواهی9,10 چشمی داراي قدرت بینایی کمتر از  ـ افراد تک3
نامـه    درجـه بـراي انـواع گـواهی    100 ـ افراد تک چـشمی داراي میـدان بینـایی کمتـر از      4

  . رانندگی
اند تا طی زمـان الزم بـراي     ـ افرادي که به تازگی یک چشم خود را از دست داده 1تبصره 

  .حداقل به مدت یک سال ممنوعیت مطلق رانندگی دارند،  چشمی عادت به دید تک
نامـه راننـدگی پایـه الـف       ـ افراد تک چشمی با هر قدرت بینـایی بـراي دریافـت گـواهی     5
و مجوزهـاي  ) 2 و 1گروههاي (، پایه ت )2و1گروه (، پایه پ  )2گروه  (، پایه ب  )3گروه  (

  . نامه آیین) 33(صادره درماده 
و فوریــاي عمــودي بــراي   )  دو بینــی (ی شــدید، دیپلوپیــا   افــراد مبتالبــه کــوررنگ  - 6

، پایه )2 و  1گروه  (پایه پ   ) 2گروه  (، پایه ب    )3گروه  ( الف    هاي رانندگی پایه    نامه  گواهی
  آیین )33(و مجوزهاي صادره در ماده ) 2 و 1گروه (ت 

 دسـی بـل در گـوش      75 درصورت کر بودن کامل یک گوش و افت شنوایی بیش از             - 7
  و ویژه )1گروه (، پایه ب )2و1هاي  گروه(هاي رانندگی پایه الف  نامه گواهی برايدیگر، 

هـاي راننـدگی پایـه     ، براي گواهینامه  دسی بل در هر دو گوش75 ـ افت شنوایی بیش از   8
و ) 2و1گروههــاي (، پایــه ت )2و1گــروه (، پایــه پ )2گــروه ( ب  ، پایــه)3گــروه (الــف 

  . نامه یینآ) 33(مجوزهاي صادره درماده 
  اندامهاي حرکتی فوقانی و تحتانی :  سوم
  : هاي رانندگی نامه  ـ براي انواع گواهی1نوع 

درصورتی که هیچگونه اصالح در فرد و وسـیله    ( فقدان مادرزادي یا قطع عضو یا قلج         - 9
  :شامل موارد زیر) پذیر نباشد نقلیه عمالامکان

  )  از ناحیه مچ(الف ـ هر دو ا ندام فوقانی 
  ب ـ انگشت شصت در هر دو دست 

  )  از ناحیه مچ( یک اندام فوقانی و یک اندام تحتانی -ج 



  .  اندامی که براي عمل کردن یک کنترل دستی یا پایی وجود آن الزامی است-د 
   Quardriplegia ابتالبه -10
   ابتالبه دفرمیتی شدید - 11
   درجه 45 از هاي سرویکال به طرف راست و چپ کمتر  چرخش مهره- 12

  .باید در این موارد مدنظر قرار گیرد) 8( ـ بدیهی است مفاد ماده 2تبصره 
، پایـه پ  )2گـروه  (، پایـه ب   )3گـروه   (هـاي راننـدگی پایـه الـف           نامه  براي گواهی : 2نوع  

  : نامه آیین) 33(و مجوزهاي صادره در ماده ) 2 و 1گروه ( و پایه ت) 2 و 1گروه (
  نو منجر به پروتز اندام تحتانی الف ـ قطع عضو زیر زا

   و پنجه بزرگ پا Metatarsophalangealب ـ قطع در قسمت قدامی پا، مفصل 
  ، فلج یا ناتوانی کامل از یک شصت و دو انگشت در هر دست  پ ـ قطع

  ت ـ دارا بودن تنها یک بازو 
  ث ـ ابتالبه پاراپلژي 

  .د یادشده مدنظر قرار گیردباید در موار) 8( ـ بدیهی است مفاد ماده 3تبصره 
  : هاي رانندگی نامه سایر موارد به شرح زیر براي انواع گواهی:  چهارم

و کلیه افرادي که براي رفع اخـتالالت  ) 4سطح ( ـ افراد مبتالبه اختالالت تنفسی شدید  14
  .تنفسی خودنیازمند استفاده از تجهیزات تأمین اکسیژن در زمان رانندگی هستند

  ).  از طبقه بندي عملکرد قلب4طبقه ( مبتالبه اختالل شدید عملکرد قلب  افراد- 15
، استفاده از داروهاي تخدیر کننده  هاي الکلی  ـ اعتیاد به انواع مواد مخدر، مواد و نوشابه16

  ) CNS(سیستم اعصاب و روان  و یا محرك
  . در فاز حادBipolar)  خلفی(، بیماران   افراد مبتالبه سایکوز حاد از هر نوع- 17
  .  افراد مبتالبه صرع مسلم- 18

نامـه راننـدگی بایـد بـه تأییـد سـه نفـر               موارد ممنوعیت مطلق براي صدور گـواهی       -7ماده  
  .پزشک متخصصمربوط رسیده باشد

 هرگاه پزشک و افسر کارشناس عالی تصادفات و امور فنی راهنمـایی و راننـدگی       -8ماده  
ران تشخیص دهند که اشخاص مبتالبه ضعف بینـایی یـا          جمهوري اسالمی ای    نیروي انتظامی 

شنوایی به کمک عینک یا لنز و یاسمعک و همچنین اشخاص داراي نقص عضو به کمک     



، به طـور طبیعـی قـادر بـه           وسایل مصنوعی و یا با نصب تجهیزات مخصوص دروسیله نقلیه         
الزم دیگر، مانعی  نامه به نام آنان در صورت جمع شرایط باشند، صدور گواهی رانندگی می

  .ندارد
، لنز یا سمعک و یا چه نوع وسیله  نامه باید تصریح شود که فقط با عینک اما در متن گواهی

  .توانند رانندگی نمایند ایمی نقلیه
آزمایش عملی رانندگی از درخواست کنندگان داراي نقص عضو باید بـه وسـیله سـه نفـر          

  .مذکور انجام پذیرد افسر کارشناس
  :  ارزیابی انواع-9ماده 

   ـ اختالالت بینایی 1
   ـ اختالالت شنوایی 2
اعـم از انـواع دیابـت نیازمنـد بـه درمـان انـسولینی و غیـر         ( ـ اختالالت غـدد آنـدوکرین    3

،  ، آدرنـال  ، تیروئیـد، پاراتیروئیـد، هیپـوفیز، اکرومگـالی          غیر دیـابتی    ، هیپوگلیسمی   انسولینی
  )  ، آنسفالوپاتی هپاتیکی چاقی

  ـ اختالالت کلیوي  4
   ـ اختالالت تنفسی 5
  )  مغز و اعصاب( ـ اختالالت نورولوژیکی 6
   ـ اختالالت حرکتی اندامهاي فوقانی و تحتانی 7
   ـ اختالالت عصبی ـ عضالنی 8
   ـ اختالالت قلبی و عروقی 9

   ـ اختالالت فشار خون 10
   ـ اختالالت ناشی از مصرف دارو 11
  )  اعصاب و روان(روانی  ـ اختالالت روحی و 12
  )   و نارکولپسیSleep apneaاعم از ( ـ اختالالت خواب 13
  ها   ـ عفونت14

احراز سالمت جسمانی و روانی رانندگان براساس دستورالعمل اجرایـی اسـت کـه پـس از             
، درمان و آموزش پزشکی و با هماهنگی نیـروي انتظـامی جمهـوري         بهداشت  تأیید وزارت 



پزشـکان انجـام دهنـده معاینـات پزشـکی درخواسـت              اي اجـرا بـه تمـامی      اسالمی ایران بـر   
  .شود ، ابالغ می نامه کنندگان انواع گواهی

، ملزم به     نامه رانندگی    پزشکان انجام دهنده معاینات درخواست کنندگان گواهی       -10ماده  
 کــه بــه وســیله وزارت " معاینـات راننــدگان " شـرکت وکــسب موفقیــت دردوره آموزشــی 

  .گردد، هستند ، درمان و آموزش پزشکیبرگزار می بهداشت
   3پیوست 

  ضوابط حمل بار 
هاي کشور وسایل الزمه براي توزین و اندازه  تواند در آزاد راه  ـ وزارت راه و ترابري می 1

  .محور وسایط نقلیه سنگین را تهیه و مورد استفاده قرار دهد گیري ابعاد و وزن
د با جلب مساعدت نیروي انتظامی از عبور و مرور وسـایط  توان  ـ وزارت راه و ترابري می 2

اي که وزنو طرز بارگیري و ظرفیت محموله آن اضافه بر میزان مجاز باشد جلـوگیري              نقلیه
  .نماید

 ـ مـالکین وسـایط نقلیـه سـنگین مکلـف بـه رعایـت مقـررات یادشـده و سـایر مقـررات             3
ه و وزارت راه و ترابري براي اجراي المللی و مصوب ازطرف وزارت راه و تر ابري بود بین

این تصویبنامه با استفاده از نظرسندیکاي مالکین کامیونها حدود و نظامات مربوط را تعیین           
  .و آگهی خواهد نمود

 ـ وزارت راه و ترابــري در اجــراي مقــررات ایــن تــصویبنامه عــده الزم از مهندســین آن   4
ی نیروي انتظامی اقـدام الزم را معمـول        خواهد نمود که با تشریک مساع       وزارت را انتخاب  

  .دارند
  مقررات حمل و نقل بار در راهها 

  الف ـ بار محوري 
تعریف ـ فشار یا نیروي وزن وارده از سوي هر یک از محورهاي وسایل نقلیه بر سـطح راه   

  .نامند می را بار محوري
د از حـدود ذیـل   حداکثر فشار وارد از محورهاي راهنمـا، منفـرد و زوج بـر سـطح راه نبایـ          

  .تجاوز نماید
  شش تن )  دو چرخ( ـ محور راهنما 1



  سیزده تن )  چهار چرخ( ـ محور منفرد 2
  بیست تن )  هشت چرخ( ـ محور زوج 3

 ـ براي استفاده از حداکثر فشار تعیین شده در فوق اندازه الستیک چرخها نباید از  1تبصره 
  . کمترباشد75020
محور مجاور از یکدیگر کمتر از دو متر باشد، آن دو محور را  ـ چنانچه فاصله دو  2تبصره 

روي هممحور زوج نامند و اگر فاصله از دو متر بیشتر باشد هر کدام محور منفرد محسوب 
  .شود می

  ب ـ وزن مجاز کامیونها 
  :حداکثر وزن کامیون با بار آن نباید از حدود ذیل تجاوز نماید

   تن 19ـ کامیون دو محور 
   تن 26ن سه محور ـ کامیو

  ج ـ وزن مجاز وسایل نقلیه مفصل دار 
) بارگیر مستقیما به وسـیله چـرخ پـنجم بـه کـامیون اتـصال دارد      ( کامیون نیمه یدك    -اول  

  شامل 
   بیست و شش تن   ـ تریلی سه محور ده چرخ1
چنانچه فاصله بین دو محور عقب تریلی از دو ( ـ چهار محور چهارده چرخ سی و دو تن  2
  .ر تجاوزنمایدمت

  .باشد  تن می36، ) تریلی با محموله(حداکثر وزن مجاز 
   ـ تریلی پنج محور دوازده چرخ سی و چهار تن 3

 در صورتی که مشخصات چرخهـاي تریلـی بـیش از انـدازه معمـول باشـد، میـزان               - تبصره
ربط سازمان راهداري و حمل و نقل  اضافی مشخص و با مجوز واحدهاي ذي        ظرفیت حمل 

  .شود  تن اجازه عبور داده38تا )  تریلی بامحموله(اي حداکثر وزن  دهجا
   تریلی پنج محور هیجده چرخ چهل تن - 4

بارگیر به طور غیر مستقیم به وسیله صفحه گردان و مالبند و قفل و ( کامیون با یدك -دوم  
  : شامل.) شود متصل می پین به کامیون



کامیون شانزده تن (محور شش چرخ سی تن  ـ کامیون دو محور شش چرخ با یدك دو  1
  ). تن ـ یدك چهارده

کامیون شـانزده  ( ـ کامیون دو محور شش چرخ با یدك سه محور ده چرخ سی و دو تن  2
  ). تن ـ یدك پانزدهتن

کـامیون  ( ـ کامیون سه محور ده چرخ با یدك دو محور شـش چـرخ سـی و هـشت تـن       3
  )  شانزده تن بیست و دو تن ـ یدك

کـامیون بیـست و دو   (میون سه محور ده چرخ با یدك سه محور ده چرخ چهل تـن   ـ کا 4
  )  تن تن ـ یدك هیجده

 ـ حداکثر وزن کامیون و یا وسایط نقلیه مفصلدار با بار نباید از میـزان معـین شـده     1تبصره 
  .مشخصات آن تجاوز نماید در کارت

باشـد، سـازمان    اي مـی  یـژه  ـ در بعضی از راههاي کشور کـه داراي شـرایط فنـی و    2تبصره 
محدودیت به وجـود آمـده در خـصوص ابعـاد و وزن وسـایل       راهداري و حمل ونقل جاده 

  .نماید نقلیه را اعالم می
  .د ـ ابعاد ابعاد وسایط نقلیه با بار آن نباید از حدود زیر تجاوز نماید

  دو متر و شصت سانتی متر :  ـ حداکثر عرض1
  )  متر3,8در راههاي چالوس و هراز (و نیم چهار متر :  ـ حداکثر ارتفاع2
  :   ـ حداکثر طول3

  ـ کامیون دو محور با بار آن ده متر 
  ـ کامیون سه محور با بارآن دوازده متر 

  ـ تریلی با بار آن شانزده متر 
  ـ کامیون با یدك هیجده متر و سی و پنج سانتیمتر 

ي نباید از جلو کامیون بیش از پنجـاه   ـ محموله پس از بارگیري وسایط نقلیه باربر 1تبصره 
  .سانتیمتر و ازعقب آن بیش از سه متر بیرون باشد

شود، باید به طور خیلی واضـح   قسمتی از بار که از کامیون و یا یدك و یا تریلی خارج می     
  .چراغ قرمز و در روز به وسیله پرچم قرمز مشخص گردد در شب به وسیله



الذکر تجـاوز نمایـد، بـه هـیچ      عاد و وزن آنها از حدود فوقاي که اب  ـ وسایط نقلیه 2تبصره 
  .درراهها را ندارند وجه اجازه حرکت

  .مگر آنکه بار اضافی را تخلیه نمایند
 ملزم بـه پراخـت حـداکثر    2 ـ متخلفین از این مقررات ضمن الزام به اجراي تبصره  3تبصره 

باشند که توسط   به راه میتخلف عدول از مقررات و پرداخت خسارت وارده جریمه قانونی
  .اي برآورد خواهد شد جاده سازمان راهداري و حمل و نقل

  .لذا الزم است متخلفین به واحدهاي سازمان مزبور هدایت شوند
، و وزن و ابعادشـان نیـز از    هایی که غیر قابـل تقـسیم بـوده     ـ چنانچه حمل محموله 4تبصره 

 دیگـر از طریـق جـاده ضـرورت یابـد، الزم         تجاوز نماید و از محلی به محل        حدود یادشده 
اي و واحـدهاي تابعـه آن    راهداري و حمل و نقل جـاده  سازمان)  کامپیوتري(است با مجوز    

  .در استانها ترتیب حمل و نقل این قبیل اشیاء داده شود
در این قبیل موارد پس از بررسی بر اساس ضوابط تعیین شده شـرایط حمـل و نقـل اعـالم                 

  .خواهد شد
هاي الزم به منظور جلوگیري از  ، مسیر، پیش بینی ، ساعت حرکت  شرایط شامل سرعتاین

تصادم وایجاد خسارت به راه و ابنیه فنی و غیـره بـوده و واحـدهاي انتظـامی و سـازمانهاي                  
  .مسؤو مراقبت و نظارتخواهند نمود تا شرایط و ضوابط تعیین شده دقیقا اجراگردد

هـاي نـوع     تن با الستیک  )  چهل (40خ با وزن کل حداکثر       چر 12 محور   5هاي    تردد تریلی 
هـاي بـارگیر در    سـانتی متـر بـراي چـرخ    )  سی و شـش و نـیم   (36,5رادیال با عرضحداکثر    

  .باشد می مسیرهاي ترانزیتی کشور بالمانع
در خصوص الحاقیه مقررات حمل و نقل بار در راههاي کشور موضوع کنترل ظرفیت کل         

 با عنایت بـه  608 و 808 و خاور 911 تن نظیر کامیون بنز 19 کمتر از  وسایل نقلیه باظرفیت  
نقلیه مغایرتهایی بین ظرفیت مندرج در کارت مشخصات وسایل  اینکه در تعدادي از وسایل

  .گردد نقلیه با ظرفیت ناخالص مشاهده می
وزن (ه به منظور رفع مشکل و تطبیق وسایل نقلیه فوق با استاندارد، ظرفیت کل وسایل نقلیـ       

  .گردد شرح زیر اعالم به)  ناخالص
   تن 11 911ـ کامیون بنز 



   تن 8,5 808ـ خاور 
    تنB 6 7 14ـ بادسان 
   تن B 8 8.5 14ـ بادسان 

 .گردد  تن متعاقبا اعالم می19ـ دیگر انواع کامیون و کامیونت با ظرفیت کمتر از 


