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  رانندگيآئين نامه راهنمائي و •

  
  تعاريف: فصل اول   •
  شماره گذاري و آارت مشخصات: فصل دوم   •
  گواهينامه رانندگي و آارت شهري: فصل سوم   •
  معاينه وسائل نقليه: فصل چهارم   •
  تجهيزات: فصل پنجم   •
  مقررات محل بار: فصل ششم   •
  تصادفات: فصل هفتم   •
  عالئم راهنمائي و رانندگي: فصل هشتم   •
  مقررات رانندگي: فصل نهم   •
  مقررات مختلف: فصل دهم   •
  مجازاتها:  يازدهم فصل  •

  
تعاريف: فصل اول  •   

 :ين آئين نامه بكار برده شده داراي معاني ذيل مي باشند اصطالحات و آلماتي آه در ا :١ماده 
  . ابطال گواهي نامه ـ سلب اعتبار قانوني آن -٢
 نفـر يـا   ٢٢ اتوبوس ـ هر نوع وسيله نقليه موتوري مسافر بري آـه ظرفيـت آن بـا راننـده و آمـك راننـده        -٢

  .بيشتر باشد
رقـي آـه ازسـيمهاي هـوائي دريافـت ميـدارد        اتوبوس برقي ـ اتوبوسي آه به وسيله باطري يا نيـروي ب  -٣

  .حرآت نمايد ولي روي ريل نباشد
 اتومبيل ـ هرنوع وسيله نقليه موتوري آه الاقل داراي چرخ دو جلو و دو چرخ ديگر در عقب بـوده و بـراي    -٤

  .حمل بار يا انسان بكار رود
 و بايـد داراي دو آـالج و دو    اتومبيل آموزشي ـ اتومبيلي آه بـراي تعلـيم راننـدگي اختـصاص داده شـده      -٥

  .ترمز و دو آئينه بوده و متعلق به يكي از آموزشگاهها ي مجاز تعليم رانندگي باشد
 اتومبيل سواري ـ اتومبيلي آه براي حمل انسان ساخته شده و ظرفيت آن با راننده حداآثر شش نفـر   -٦

  .است 
  .موزشگاهها اختصاص داده شده اتومبيلي آه براي رفت و آمد شاگردان آ:  اتومبيل مدارس -٧
  .وسيلة نقليه بدون بار يا مسافر تا آف راه :   ارتفاع چراغ ـ فاصله مرآز چراغ -٨
  . استيشن ـ اتومبيل سواري آه ظرفيت آن با راننده حداقل هفت نفر و حداآثر نه نفر باشد -٩
  . بارآش ـ هرنوع وسيله نقليه اي آه براي حمل بار ساخته شده -١٠
پارك مترـ دستگاهي آـه بـا انـداختن سـكه تعيـين شـده درآن اجـازه توقـف وسـيله نقليـه را در زمـان                      -١١

  .معيني ميدهد 
 پارآينگ ممنوع ـ ايست وسيله نقليه جز براي سوار و پياده آردن آنهم به شرط وجود راننده در پشت  -١٢

  .فرمان ممنوع است 
  .يله نقليه موتوري يا غير موتوري حرآت مينمايد پياده ـ شخصي آه بدون استفاده ازهيچ نوع وس-١٣
 پياده رو ـ قسمتي ازخيابان آه در امتداد آن واقع شـده و بـراي عبـور و مـرور پيادگـان اختـصاص يافتـه         -١٤

  .است 
  . پيچ ـ انحراف مسير مستقيم راه -١٥
  . ترافيك ـ عبور و مرور وسائل نقليه و اشخاص و حيوانات در راهها -١٦
اي ـ وسيله نقليه ايكه درشهر وحومه براي حمل مـسافر بكـار ميـرود و بـا نيـروي بـرق روي ريـل          ترامو-١٧

  .حرآت مي نمايد
  . تراآتور بارآش ـ وسيله نقليه موتوري آه جهت آشيدن يدآهاي بارآش ساخته شده -١٨
ينها و آالت  تراآتور آشاورزي ـ وسيله نقليه موتوري آه براي آارهاي آشاورزي يا براي آـشيدن ماشـ   -١٩

  .ديگر آشاورزي يا شخم زدن بكار رود 
  . توقف مطلقا ممنوع ـ ايست وسيله نقليه در هر مدت ممنوع است -٢٠
  .ـ اخذ و نگهداري موقت گواهي نامه ) ضبط (  توقيف گواهينامه -٢١
  . جاده ـ راه خارج شهر براي عبور و مرور وسائل نقليه -٢٢
رخورد با جاده ديگر پهن تر است يا با نصب عالئم راهنمائي اصلي تلقـي   جاده اصلي ـ جاده ايكه در ب -٢٣

  .شود
 جاده فرعي ـ جاده ايكه از جاده اصلي منشعب شده و از آن تنگتر است يا با نصب عالئـم راهنمـائي    -٢٤

  .فرعي بشمار ميرود
فاده  جاده خصوصي ـ جاده ايكه اشخاص يـا مؤسـسات بـراي اسـتفاده شخـصي سـاخته انـد و اسـت         -٢٥

  .ديگران از آن منوط با ا جازه مالك است 



  . چرخ فلزي ـ چرخي است آه محل تماس آن با آف زمين فلزي باشد-٢٦
  . حق تقدم ـ حق عبور وسيله نقليه اي زودتر از وسائل نقليه ديگر يا از پياده ها و بالعكس -٢٨
  . خيابان ـ راه عبور و مرور در مناطق مسكوني -٢٨
 ـ خيابانيكه در برخورد با خيابان ديگر پهن تر اسـت يـا بـا نـصب عالئـم راهنمـائي اصـلي          خيابان اصلي-٢٩

  .تلقي شود
 خيابان فرعي ـ خيابانيكه از خيابان اصلي تنگتر اسـت يـا بـا نـصب عالئـم راهنمـائي فرعـي شـناخته          -٣٠

  .شود 
ق وسـيله نقليـه را خنـك     دستگاه تهويه ـ دستگاهي آه به وسيله گاز يا بخار متراآم هواي داخل اطا -٣١

  .مي نمايد 
ـ دو چرخه ايكه به وسيله موتور يكه نيروي آن متجاوز از پنج اسب نباشـد                ) گازي  (  دو چرخه موتوردار     -٣٢

  .حرآت نمايد
  . راه ـ اعم است از خيابان و جاده و آوچه -٣٣
  .هده داشته باشد  راننده ـ آسي آه هدايت وسيله نقليه را توسط فرمان يا به وسائل ديگر بع-٣٤
  . راه آهن ـ ريلهاي آهني موازي ثابتي آه لكو موتيو ها و قطارها بر روي آن حرآت مينمايند-٣٥
  . روز ـ از طلوع تا غروب آفتاب -٣٦
 سازنده وسائل نقليه ـ شخصي يا مؤسسه يا آارخانه اي آه وسائل نقليه اي را آه مطابق اين آئين  -٣٧

  .مينمايد) مونتاژ( د ميسازد ، يا قطعات ساخته آنها را سوار نامه بايد شماره گذاري شون
  . شب ـ از غروب تا طلوع آفتاب-٣٨
شـماره  : ب . شماره ايكه بموجب آگهي قبلـي شـهرباني بايـد تجديـد گـردد     :  شماره غير مجاز ـ الف  -٣٩

مـدت اعتبـار آن   ايكه درآشور خارجي روي وسيله نقليه نصب شده و پـس از ورود بـايران بـا وجـود انقـضاء       
شماره ترانزيت آه در آشور ايران براي مسافرت به خارج داده شده و اسـتفاده از                : ج  . عوض نشده باشد  

شـماره هـاي موضـوع قـانون مجـازات اسـتفاده آننـدگان از پالآهـاي             : د  . آن در داخل آشور ممنوع است       
   .١٣٤٥تقلبي مصوب سال 

مـي آـه از طـرف متـصديان مربـوط روي پالآهـاي مخـصوص         شماره وسيله نقليه ـ عدد يك يـا چنـد رق   -٤٠
  .منقوش و به وسيله نقليه منصوب ميگردد

 ظرفيت اتومبيل ـ وزن بار با تعداد مسا فر آـه از طـرف افـسر آـاردان فنـي شـماره گـذاري شـهرباني          -٤١
  .براي وسيله نقليه تعيين ميشود

، چـراغ ، سـوت ، حرآـت دسـت و غيـره آـه        عالئم ـ هر نوع عالمت مانند تابلو ، نوشته ، خط آشي  -٤٢
  .وسيله مقامات صالحيتدار يا رانندگان براي آنترل و تنظيم عبور و مرور بكار ميرود

 قطعات اصلي ـ آليه قسمتهاي اساسي وسيله نقليه آه طبـق ايـن آئـين نامـه بايـد شـماره گـذاري         -٤٣
خـصات اساسـي وسـيله نقليـه        شود مانند موتـور و شاسـي و اطـاق آـه تعـويض آنهـا بـا عـث تغييـر مش                      

  .ميگردد
 آارت مشخصات ـ آارتي آه مشخصات مالك و و سـيله نقليـه شـماره گـذاري شـده در آن ثبـت و بـه         -٤٤

  .مالك وسيله نقليه تسليم ميگردد
  . آارت شهري ـ آارتي آه مجوز رانندگي وسائل نقليه عمومي در شهر و حومه مي باشد -٤٥
  .ني آه عرض آن حداآثر شش متر باشد  آوچه ـ راهي در مناطق مسكو-٤٦
 گذرگاه پياده ـ در تقاطع راهها امتداد پياده روها در سواره رو يا هـر محـل ديگـر ي از سـواره رو آـه بـه        -٤٧

  .وسيله خط آشي يا ميخ آوبي يا ساير عالئم جهت عبور پيادگان اختصاص داده شده 
وسايل نقليه آه از طرف مقامات صالحيت دار به نـام   گواهي نامه رانندگي ـ اجازه نامه براي رانندگي  -٤٨

  .اشخاص صادر شود 
 منطقه ممنوعه ـ منطقه ومحلي آه عبور و مرور وسايل نقليه در آنها به وسيله عالئـم خـاص ممنـوع     -٤٩

  .شده باشد
   . مواد خطرناك ـ هر نوع مواد منفجره يا محترقه يا مايعات آتش زا و گازهاي فشرده و امثال آنها-٥٠
 موتور سيكلت ـ وسيله نقليه موتوري آه داراي دو يا سه چرخ است و نيروي آن متجاوز از پـنج اسـب    -٥١

  .مي باشد 
 ميني بوس ـ هر نـوع وسـيله نقليـه موتـوري مـسافر بـري آـه ظرفيـت آن بـا راننـده حـداقل ده نفـر و              -٥٢

  .حداآثر بيست و يكنفر باشد 
  .افه وزن بار آن  وزن با بار ـ وزن وسيله نقليه باض-٥٣
 وسيله نقليه امدادي ـ وسيله نقليه مخصوص خدمات پليسي ، بهداشتي آتش نشاني و امثـال آنهـا    -٥٤

  .آه وسيله شهرباني تعيين و يا عالئم مخصوص مشخص ميشود 
  . وسيله نقليه موتوري ـ وسيله نقليه اي آه با نيروي موتور بر روي چرخهاي خود حرآت آند-٥٥
  .ليه غير موتوري ـ وسيله نقليه ايكه نيروي محرك آن ازموتور نباشد  وسيله نق-٥٦
 وسيله نقليه آشاورزي ـ به وسيله نقليه ايكه جهت امور آشاورزي ساخته شده مادام آـه در مـزارع    -٥٧

  .آار آند اطالق ميشود 
ختماني و  وسيله نقليه موتوري ويژه ـ وسيله نقليه موتوري آـه مخـصوص انجـام آارهـاي فنـي و سـا       -٥٨

  .جاده سازي و امثال آن است 
  . يدك ـ وسيله نقليه چرخدار با موتور يا بي موتور آه توسط وسيله نقليه موتوري ديگري آشيده شود-٥٩
  . يدك آش ـ وسيله نقليه موتوري آه يدك يا يدآهائي را به دنبال خود ميكشد -٦٠



  ) .توربي مو( يدك بدون نيروي محرك ) شبه يدك (  يدك متصل -٦١
  
  

  شماره گذاري و آارت مشخصات  :فصل دوم  •
 هر وسيله نقليه موتوري و غير موتوري و يدك متصل آه در راههاي عمومي حرآـت ميكننـد بايـد       :٢ماده  

رانندگي با وسايل نقليه ايكه شماره گذاري نشده يا شماره آنها غيـر مجـاز اسـت و               . داراي شماره باشد    
ه براي رانندگي در اختيار اشخاص ديگر ممنوع است مگر آنكـه قـبال   همچنين گذاردن اين قبيل وسايل نقلي  

مأمورا ن انتظامي از حرآت وسايل نقليـه  . اجازه حرآت از شهرباني دريافت آرده و در دست داشته باشد  
  .مذآور جلوگيري خواهند آرد

يـه خـود    مالك وسيله نقليه موظف است جهت شماره گذاري و اخذ آارت مشخصات وسـيله نقل  :٣ماده  
به شهرباني محل مراجعه و فرمهاي مربوطه را تنظيم و امـضاء نمايـد و بـه ضـميمه مـدارآي آـه از طـرف                          

  .شهرباني اعالم خواهد شد تسليم آند
هر گاه اشخاص ديگري در مالكيت وسيله نقليه شرآت يا نسبت به آن حـق عينـي داشـته باشـند نـام و                        

  .ودآدرس دقيق آنان نيز بايد در درخواست قيد ش
 شهرباني پس از دريافت درخواست شماره گذاري و مدارك الزم با رعايت مقررات مذآور در ماده                   :٤ماده  

  . براي شماره گذاري وسيله نقليه اقدام مي نمايد٥
  : در موارد زير شهرباني مي تواند از انجام عمل شماره گذاري خودداري نمايد :٥ماده 

  .بوده يا به جهات فني بكار افتادن آن در راهها خطرناك باشد در صورتيكه وسيله نقليه معيوب -١
  . چنانچه مشخصات وسيله نقليه با آنچه در اسناد مربوط ذآر شده مطابق نباشد-٢
  .بجهاتي ممنوع اعالم گرديده باشد“  اگر شماره گذاري وسيله نقليه قبال-٣
ه تعلـق گرفتـه پرداخـت نـشده          هرگاه حقـوق دولتـي وعوارضـي آـه بموجـب مقـررات بـه وسـيله نقليـ                   -٤

  .باشدمگربا اجازه رئيس آل شهرباني
  . چنانچه وسيله نقليه داراي عالئم و تجهيزات پيش بيني شده در اين آئين نامه نباشد-٥

شماره گذاري بر روي وسيله نقليه از طريـق نـصب پالآـي آـه وسـيله شـهرباني تهيـه ميگـردد           : ٦ماده  
  .انجام خواهد شد 

  .و ابعاد و رنگهاي آنها براي وسايل نقليه مختلف از طرف شهرباني معين و اعالم ميشود انواع پالآها 
دارندگان وسائل نقليه مكلفند د ر مواقعي آه شهرباني لـزوم تجديـد و تعـويض شـماره هـا را آگهـي مـي                      

  .نمايد براي تجديد و تعويض شماره وسيله نقليه خود اقدام نمايند 
  .ق زير بعمل مي آيد  نصب پالك به طري :٧ماده 

  .اگر وسيله نقليه داراي سه چرخ يا بيشتر باشد يك پالك در جلو و پالك ديگر در عقب آن نصب ميگردد
پـالك عقـب    . در يدآها و وسائل نقليه اي آه داراي دو چرخ هستند فقط يك پالك در عقب آن نصب ميگردد                  

پالآهـاي منـصوب بايـد      . قابـل خوانـدن باشـد       بايد در محلي نصب گردد آه با نور چراغ عقب وسيله نقليـه              
  .هميشه در جاي خود قرار داشته باشد

 شهرباني پس ازشماره گذاري و ثبت مشخصات وسـيله نقليـه آـارتي آـه حـاوي مشخـصات و                      :٨ماده  
اين آارت بايـد هميـشه همـراه راننـده وسـيله نقليـه              . ظرفيت آن باشد صادر و به مالك تسليم مي نمايد           

  .مربوط باشد
  .به عالوه ظرفيت وسائل نقليه مسافر بري در داخل آن ها طوري نوشته ميشود آه قابل خواندن باشد

وسيله نقليه عمومي آه در هرشهر شماره گذاري ميشود بايـد فقـط در همـان شـهر ومنطقـه                        :٩ماده  
 محـل آـار جلـب       ايكه شهرباني تعيين ميكند بكار پردازد مگر اينكه موافقت شهرباني هاي مربوط بـا تغييـر               

  .شده باشد واال از آار آردن آن جلوگيري خواهد شد 
 هرگاه آارت مشخصات يا پالك اتومبيل مفقود يا ضايع گردد مالـك وسـيله نقليـه موظـف اسـت                      :١٠ماده  

يا و سيله نمايندة خود جهت      "  ساعت شخصا  ٤٨ضمن اعالم مراتب به مقامات صالحيت دار حداآثر ظرف          
  .ا پالك جديد به شهرباني مراجعه نمايداخذ المثناي آارت ي

   سازندگان و فروشندگان و حمل آنندگان وسائل نقليه فقط جهت عرضه نمودن يا نقل آن ها :١١ماده 
از محلي به محل ديگـر بـدون انجـام تـشريفات شـماره گـذاري از شـهرباني پـالك ويـژه يـا موقـت دريافـت                             

  .خواهند آرد
وسيله نقليه موظف است دفتري براي ثبت سابقه اسـتفاده ازشـماره             هر سازنده يا فروشنده       :١٢ماده  

هاي ويژه و تعيين اينكه در چه مدت و چه تاريخي شماره ويژه بر روي چـه وسـيله اي نـصب و بـه وسـيله               
چه آساني از آن استفاده شده داشته باشـد ايـن دفتـر در مواقـع مراجعـه مـأموران شـهرباني بايـد ارائـه                    

  .شود
 ساعت اداره شـهرباني     ٤٨وارديكه مالك وسيله نقليه آدرس خود را تغيير ميدهد بايد ظرف             درم  :١٣ماده  

  .از آدرس جديد خود مطلع سازد“ را آتبا 
 مالك وسيله نقليه در صورتي آه بخواهد موتور يا هر يك از قطعات اصـلي يـا رنـگ آنـرا را تغييـر                   :١٤ماده  

ي جهت آسب اجازه تسليم نمايد تـا پـس از تغييـر آنهـا               دهد موظف است قبال مدارك مربوط را به شهربان        
  .آارت مشخصات جديد صادر گردد

آـارت مشخـصات را بـه       "  درصورت انتقال مالكيت وسيله نقليـه ، فروشـنده موظـف اسـت فـورا                :١٥ماده  
باضافه مالك جديد پس ازانتقال بايد براي دريافت آـارت مشخـصات بـه نـام                . شهرباني محل تسليم نمايد     



شهرباني پس از وصول درخواست خريـدار فتـوآپي يـا رو نوشـت مـصدق          .  به شهرباني مراجعه نمايد    خود
  .سند انتقال آارت مشخصات جديدي به نام او صادر و بوي تسليم خواهد نمود

) اعـم از اينكـه مالـك باشـد يـا نباشـد           (  شخصي آه وسيله نقليه در اختيـار و تـصرف او اسـت                :١٦ماده  
ي آه وسيله نقليه مورد تصرف غير مجاز واقـع شـود و همچنـين پـس از رفـع تـصرف                      موظف است در صورت   

  . ساعت مراتب را به مقامات انتظامي محل اعالم دارد٤٨غير مجاز حداآثر ظرف 
  . شهرباني در موارد زير پالك شماره را پس ميگيرد :١٧ماده 

  .به وسيله نقليه اي نصب شده باشد"  هرگاه پالك اشتباها-١
  . اصالحي اين آئين نامه٤٣ مورد مذآور در ماده  در-٢
  . وقتي آه وسيله نقليه اوراق شده باشد-٣

 پـالك بـه صـاحب       ٢ پس از رفع اشتباه يـا فـراهم شـدن موجبـات اسـترداد پـالك مـذآور در بنـد                        :١٨ماده  
  .وسيله نقليه مسترد خواهد شد

بـه سـازندگان و فروشـندگان يـا حمـل       شهرباني ميتوانـد پـالك شـماره ويـژه يـا موقـت متعلـق           :١٩ماده  
آنندگان وسائل نقليه را به علت عدم لزوم استعمال يا استعمال بر خالف مقررات آن يا به علـت تقلـب در                      

  .انها پس بگيرد 
 آليه دارندگان وسائل نقليه موظفند ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامـه نـشاني دقيـق                     :٢٠ماده  

  .له نقليه خويش را به شهرباني محل شماره گذاري اعالم دارندخود و مشخصات آامل وسي
  
  

 گواهينامه رانندگي و آارت شهري : فصل سوم  •
•   

 هرآس بخواهد بـا هرنـوع وسـيله نقليـه موتـوري زمينـي راننـدگي آنـد بايـد داراي گواهينامـه                         :٢١ماده  
  .رانندگي مربوط به آن نوع وسيله نقليه باشد

  : شرائط الزم براي صدور انواع گواهينامه هاي رانندگي بشرح زير است :٢٢ماده 
  .وتور سيكلت گواهينامه رانندگي م-الف
   سال تمام١٨ سن -١
استيـشن ، وانـت ،      :   قبول شدن در آزمايشهاي آئين نامه راهنمائي و رانندگي با اتومبيلهاي سـواري               -٢

   آيلوگرم٣٥٠٠آمبوالنس و ميني بوس بظرفيت با بار تا 
اتومبيلهـاي   آيلـوگرم و     ٣٥٠٠ براي رانندگي بـا وانـت و آاميونـت تـا ظرفيـت               ٢ گواهينامه رانندگي پايه     -ب

  :سواري و استيشن
   سال تمام١٨ سن -١
   قبولشدن در آزمايشهاي آئين نامه راهنمائي و رانندگي با اتومبيل سواري-٢
  . براي رانندگي با آليه وسائل نقليه موتوري زميني باستثناء موتور سيكلت١ گواهينامه رانندگي پايه -ج
   سال تمام٢٣ سن -١
ين نامه راهنمائي و رانندگي و رانندگي با اتومبيلهاي بزرگ اعم از آـاميون       قبول شدن در آزمايشهاي آئ     -٢

  . گيلوگرم و اتوبوس٣٥٠٠بظرفيت بيش از 
   داشتن اطالعات فني الزم-٣
  ٢ سال تمام از تاريخ اخذ گواهينامه رانندگي پايه ٢ گذشتن -٤
ه سازي و ساختماني و مخـصوص        گواهينامه رانندگي ويژه براي رانندگي با وسائل نقليه سنگين ، جاد           -د

  حمل اشياء سنگين و جراثقال اسكله ها
   سال تمام٢٣ سن -١
 قبول شدن در آزمايشهاي آئين نامه راهنمائي و رانندگي و روشن آـردن موتـور و رانـدن وسـائل نقليـه                       -٢

يله نقليـه اي   ترمز آردن و دور زدن با آنها در گواهينامه رانندگي ويژه نوع وسـ   –مورد نظر در جهات مختلف      
براي رانندگي با وسائل نقليه ويژه اي آه سرعت آنهـا از     . آه دارنده ميتواند با آن رانندگي آند قيد ميشود        

 آيلومتر در ساعت تجاوز ميكند در شهرها و راههاي عمومي عالوه بر داشتن گواهينامه ويژه داشـتن                  ٣٠ 
  . نيز ضروري است١گواهينامه پايه 

   با تراآتور چرخ الستيكي در مزارع گواهينامه رانندگي-ه
   سال تمام١٨ سن -١
   قبول شدن در آزمايش آئين نامه راهنمائي و رانندگي-٢
   قبول دشن در امتحان رانندگي با تراآتور-٣
   گواهي صالحيت استفاده از ماشينهاي آشاورزي از طرف وزارت آشاورزي و منابع طبيعي-٤
  ):گازي(ار  گواهينامه رانندگي دوچرخه موتورد-و
   سال تمام١٥ سن -١
   قبول شدن در آزمايش شفاهي آئين نامه راهنمائي و رانندگي-٢
  )گازي( قبولشدن در امتحان رانندگي با دوچرخه موتوردار -٣

 سال تمام آمتـر نباشـد بـراي اخـذ هـر گونـه گواهينامـه راننـدگي از                    ٢٥ آسانيكه سن آنان از       :١تبصره  
  .شرط سواد معاف ميباشند 



 درصـورتي ميتواننـد بـا وسـائل نقليـه عمـومي بـاري آـه                 ٢ دارندگان گواهينامـه راننـدگي پايـه          :٢بصره  ت
 آيلوگرم نباشـد همچنـين بـا        ٣٥٠٠ظرفيت بارگيري آن مطابق مشخصات ساخت آارخانه سازنده بيش از           

آنان از  اتومبيلهاي سواري عمومي و استيشن عمومي و ميني بوس و آمبوالنس رانندگي نمايند آه سن                
  . سال تمام آمتر نباشد و يكسال تمام از تاريخ اخذ گواهينامه گذشته باشد٢٣

 از طــرف ٢٤/١١/١٣٥١ آليــه گواهينامــه هــاي راننــدگي بــا تراآتورهــاي زراعتــي آــه تــا تــاريخ   :٣تبــصره 
  .شهرباني صادر شده است همچنان معتبر ميباشد

  
  :ممنوع است  در موارد زير صدور گواهينامه رانندگي  :٢٣ماده 

   هر گاه متقاضي به بيماري صرع يا جنون مبتال باشد-١
 در صورتيكه متقاضي آور باشد مگر براي متقاضيان گواهينامه هاي موتـور سـيكلت و تراآتـور زراعـي و                     -٢

بدون آنكه اجازه رانندگي وسايل نقليه عمومي و اتومبيلهاي آموزشگاههاي راننـدگي را             (پايه دوم اتومبيل    
آه فاقد يك چشم بوده و ميزان ديد چشم سالم آنان نيز آمتر از نباشـد و بعـالوه دارنـدگان                     ) باشدداشته  

گواهينامه پايه دوم اتومبيل فاقد يك چشم بايد نقص ميدان ديد خود را با نـصب آينـه مخـصوص در اتومبيـل               
  .جبران نمايد

ه و بـا اسـتفاده از عينـك قابـل جبـران              هر گاه ميزان ديد متقاضيان گواهينامه ها آمتـر از حـد مقـرر بـود                -٣
  :حد مقرر ميزان ديد بر حسب موارد بشرح زير است . نباشد
 براي گواهينامه هاي پايه دوم اتومبيل و تراآتور و ويژه و موتورسيكلت با يك چشم و يا چشم ديگر با                      -الف

و چـشم بـا ميـدان ديـد         ميدان ديد طبيعي يا در صورتيكه ميزان ديد يك چشم آمتر از باشد مجمـوع ديـد د                 
  طبيعي

 بــراي گواهينامــه پايــه يــك و آــارت مخــصوص راننــدگي بــا وســايل نقليــه عمــومي و اتومبيلهــاي           -ب
آموزشگاههاي رانندگي با يك چشم و چشم ديگـر بـا ميـدان ديـد طبيعـي يـا در صـورتيكه ميـدان ديـد يـك                          

  چشم آمتر از باشد مجموع ديد دو چشم با ميدان ديد طبيعي
 مطلق و گوژپشت بجز گواهينامه پايه دوم رانندگي بدون آنكه اجازه رانندگي بـا وسـايل نقليـه                    براي آر  -٤

  عمومي و اتومبيلهاي آموزشگاههاي رانندگي را داشته باشد
 هر گاه متقاضي فاقد انگشتان دست يا پا باشد بنحوي آه فقدان انگشتان مانع انجـام اعمـال طبيعـي             -٥

  .و الزم براي رانندگي باشد
 اگر متقاضي بعلت فقدان دست يا پا و يا ضعف بعضي از عضالت دست يا پا آه بمناسبت ابتال بـه فلـج             -٦

يــا بــا اســتفاده از دســت و پــاي مــصنوعي و يــا بكمــك  " يــا امــراض ديگــري حاصــل شــده نتوانــد مــستقال 
گي ماشينهائي آه وسائل مخصوص بـراي تـسهيل راننـدگي در آنجـا تعبيـه شـده براحتـي از عهـده راننـد                

  .برآيد
 هر گاه پزشك و افسر آاردان فني شهرباني تشخيص دهد آه اشخاص مبتال به ضعف بينائي                  :٢٤ماده  

 ماده قبل به آمك عينك يا سمعك يا ساير وسائل           ٦ و   ٥يا شنوائي و همچنين اشخاص مذآور در بندهاي         
نان در صورت جمع شرايط     مصنوعي به طور طبيعي قادر به رانندگي مي باشند صدور گواهي نامه به نام آ              

لكن در متن گواهي نامه بايد تصريح شود آه فقط با عينك يا سـمعك يـا چـه نـوع                     . الزم ديگر مانعي ندارد     
  .وسيله اي مي تواند رانندگي نمايند

در پايتخت و وسيله سه نفر افـسر آـاردان فنـي    "  بايدمنحصرا٦و ٥آزمايش از داوطلبان نامبرده در بندهاي   
  .دگي با وسيله نقليه مخصوص انجام گيردآزمايش رانن

 درخواست آننده هرنوع گواهينامه رانندگي بايـد مـدارآي را آـه ازطـرف راهنمـائي و راننـدگي              :٢٥ماده  
  .اعالم ميشود بمراجع آگهي شده ارائه آند

ه  از متقاضي اخذ گواهي نامه رانندگي قبل از ساير آزمايشها بايد آزمـايش پزشـكي بـه وسـيل                 :٢٦ماده  
پزشكانيكه شهرباني معرفي مي نمايد يا افسر انيكه با وسائل و تجهيزات فني مخـصوص آزمـايش مزبـور                   

  .مجهز خواهند بود به عمل آيد
 هرگـاه درخواســت آننـده گواهينامــه راننـدگي در آزمايــشهاي مربـوط موفــق گـردد گواهينامــه       :٢٧مـاده  

  .واهد شدرانندگي پس از مشاهده مدارك الزم صادر و باو تسليم خ
 هرگاه در خواست آننده به تصديق آزمـايش آننـدگان در آليـه آزمايـشها موفـق شـود گـواهي            :٢٧ماده  

  .نامه مورد تقاضا پس از اخذ مدارك مقرر به نام او صادر و تسليم ميگردد
دارنده آن ملزم است آه ظرف يكماه پس        .  مدت اعتبار هر گواهي نامه در متتن آن درج ميشود           :٢٨ماده  

. از پايان مدت مقرر براي تمديد مدت اعتبار يا تعويض آن به گواهينامه هم ارز به شـهرباني مراجعـه نمايـد        
. شهرباني مي تواند هنگام تمديد يا تعويض گواهي نامه از متقاضي آزمايش پزشكي مجـددي بعمـل آورد                 

ين بـراي تمديـد يـا تعـويض         هرگاه آسانيكه مدت اعتبار گواهي نامه آنان منقضي شده قبل از اخطار مأمور            
  .آن به شهرباني مراجعه نمايند از پرداخت جريمه معاف خواهند بود

  . گواهي نامه هاي رانندگي سياسي احتياج به تمديد مدت اعتبار ندارد: تبصره 
مـستلزم داشـتن    ) ٢ يـا    ١اعم از پايـه     ( رانندگي با هرنوع تاآسي عالوه بر گواهينامه رانندگي           :٢٩ماده  

بـراي صـدور ايـن      . خصوص رانندگي تاآسي است آه ازطـرف راهنمـائي و راننـدگي صـادر ميـشود               آارت م 
  :آارت راننده بايد داراي شرايط زير باشد 

   سال تمام٢٣ داشتن حداقل -١
  )٢درمورد گواهينامه رانندگي پايه ( سال تمام از تاريخ اخذگواهينامه رانندگي ١ انقضاي -٢
  ن داشتن سواد خواندن و نوشت-٣



   قبول شدن در آزمايش شهرشناسي-٤
 نداشتن سابقه محكوميت از حيث ارتكاب جنايات عمدي ، سرقت ، خيانت درامانت ، اخذ مـال بعنـف و          -٥

  جنحه هاي مربوط به منافيات عفت
 اگر گواهي نامه رانندگي يا آارت شهري مفقود شود يا از بين برود دارنده آن ميتوانـد تقاضـاي                     :٣٠ماده  

شهرباني پس از احراز صحت ادعاي درخواسـت آننـده بـا دريافـت مـدارك الزم المثنـي            . مثني آند صدور ال 
  .صادر و بوي تسليم خواهد نمود 

  : افراد زير از داشتن گواهينامه رانندگي ايراني معاف مي باشند :٣١ماده 
  . خارجيانيكه گواهي نامه رانندگي آشورهاي خارجي دارندبه شرط معامله متقابله -١
  . دارندگان گواهينامه بين المللي در صورتي آه مدت اعتبار آن نگذاشته باشد-٢

 تبديل گواهينامه رانندگي صادرشده از آشورهاي خارج به گواهينامه رانندگي ايراني منوط بـه                :٣٢ماده  
مشاهده گواهينامه رانندگي خـارجي و ترجمـه رسـمي آن و سـاير مـدارك الزم بـا توجـه بكيفيـت و نحـوه                      

  .دور گواهينامه خارجي در آشور صادر آننده آن خواهد بودص
 ايرانيانيكـه از آـشورهاي خـارجي گـواهي نامـه راننـدگي گرفتـه انـد در صـورتي آـه بخواهنـد                          :٣٣ماده  

درايران رانندگي آنند بايد ظرف سه ماه پـس از ورود بـه ايـران بـا تـسليم مـدارك الزم و گذرانـدن آزمـايش                           
هرگـاه آـشور صـاد ر       . نامه خارجي خود را به گواهي نامـه ايرانـي تبـديل نماينـد               آتبي آئين نامه گواهي     

آننده گواهي نامه خارجي نسبت به گواهي نامه هاي صادره از ايران معامله متقابل ننمايد در اين صورت                  
  .گواهي نامه مزبور در ايران اعتبار ندارد

گواهي نامه صـادر شـود و       " ف شده نبايد مجددا    براي آساني آه گواهينامه رانندگي آنان توقي        :٣٤ماده  
  .به فرض صدور از درجه اعتبار ساقط است و وسيله شهرباني اخذ و ابطال خواهد شد

  : شهرباني ميتواند  :٣٥ماده 
يا ناقص صادر شده باشد آنرا مـسترد دارد و پـس از رفـع               "  در صورتي آه گواهي نامه رانندگي اشتباها       -١

  .نامه صحيح صادر و تسليم آنداشتباه يا نقص گواهي 
 هرگاه گواهينامه هاي متعددي جهت رانندگي يكنوع وسيله نقليه بنام يكنفر صادر شود يكي از آنهـا را            -٢

 ١٩٣هرگاه صاحب گواهي نامه مشمول تبصره مـاده         . بانتخاب او بوي تسليم و بقيه را اخذ و ابطال نمايد            
فات مورد نظر آه در گواهي مأخوذ ثبت بوده بايـد در گواهينامـه              اين آئين نامه باشد تمام محكوميتها و تخل       

  .اي آه بوي تسليم ميشود درج گردد
 هرگاه دارنده گواهي نامه يكي از شرايط پزشكي مـذآور در ايـن آئـين نامـه را از دسـت بدهـد                       :٣٦ماده  

. اضــر شــودشــهرباني مــي توانــد از او دعــوت نمايــد آــه ظــرف يكمــاه بــراي انجــام آزمايــشهاي ضــروري ح 
درصورتي آه فقدان شرط و صالحيت راننـدگي ضـمن آزمـايش جديـد محـرز گـردد گواهينامـه از وي اخـذ و                    

اگر نقضي درشرايط مذآور وجود داشته باشد گواهي نامه تا تكميـل شـرايط توقيـف و                 . ابطال خواهد شد    
  .سپس به صاحب آن مسترد خواهد گرديد

  

 معاينه وسائل نقليه : فصل چهارم  •
•   
نـوع اسـت ايـن       راندن آليه وسايل نقليه عمومي بدون در دست داشتن برگ معاينه معتبـر مم               :٣٧ماده  

برگ آه مدت اعتبارش در متن آن قيد ميگردد بايد هميشه بر سطح داخلي شيشه جلـوي وسـيله نقليـه                 
  .به نحوي آه براي مأمورين انتظامي قابل رؤيت باشد نصب گردد

 شهرباني ميتواند از آليه وسايل نقليه هـر سـال يـك يـا چنـد نوبـت معاينـه بعمـل آورد در ايـن                            :٣٨ماده  
ين و رانندگان مكلفند وسايل نقليه خويش را جهت معاينه در تاريخ و محلي آه شهرباني قـبال                  صورت مالك 

  .اعالم مي نمايد حاضر سازند “ 
از طرف شهرباني به او     “  هيچ آس مجاز به صدور برگ معاينه نيست مگر آنكه اجازه اينكار آتبا              :٣٩ماده  

  .داده شده باشد
اه هاي باربري يا مسافر بري يا تعميرگاهها يا امثـال آن هـا آـه مجهـز                   شهرباني ميتواند به بنگ     :٤٠ماده  

  .به وسائل نقليه و همچنين صدور برگ معاينه آنها را بدهد
اين قبيل بنگاه ها بايد دفتري براي ثبت مشخصات وسائل نقليه مورد معاينه و بـرگ هـاي معاينـه داشـته                      

  .باشند 
قليه در صورت وجود تجهيزات مقرر د ر اين آئين نامه و فقـدان               شهرباني پس از معاينه وسيله ن       :٤١ماده  

  .نقص فني برگ معاينه صادرو به آورنده وسيله تسليم مي نمايد
 رانندگان يا مالكين وسائل نقليه ايكه ضمن معاينه معيوب يـا نـاقص تـشخيص داده شـده فقـط                      :٤٢ماده  

صـادره از طـرف مـأمور معاينـه آننـده مـشخص             مي تواند آنرا در تـاريخ و مـسيري آـه در بـرگ اجـازه نامـه                   
  .ميشود تا تعميرگاه يا گاراژ منتقل سازند 

 در مواردي آه حرآت وسيله نقليه در راههاي عمومي طبق نظر آارشناس فني شـهرباني يـا                   :٤٣ماده  
و ژاندارمري به واسطه معايب و نواقص مكانيكي خطرناك باشد پالك آن اخذ و پس از رفع معايب و نـواقص                     

  .معاينه مجدد مسترد مي شود
 را ٤٠ شـهرباني موظـف اسـت در مواقـع ضـروري بنگـاه هـا و تعميرگـاه هـا ي مـذآور در مـاده                      :٤٤ماده  

بازرسي آند و چنانچه به هر جهتي از جهات صالحيت معاينه آننـدگان وسـائط نقليـه را مـورد ترديـد قـرار                        
  .دهد اجازه صادره را لغو نمايد



ي آه شهرباني محل فاقد افسر آاردان فني باشد رانندگان وسائل نقليه عمـومي        در شهرهائ   :٤٥ماده  
هر سه ماه يكبار براي معاينه وسيله نقليه خود و دريافت بـرگ معاينـه بـه نزديكتـرين شـهرباني                     “ بايد اقال 

  .آه داراي آاردان فني است يا محلي آه از طرف شهرباني تعيين و اعالم شده است مراجعه نمايند
  

 تجهيزات : ل پنجم فص •
•   

  تجهيزات وسايل نقليه موتوري:  قسمت اول 
 حق ندارند هيچ نوع وسيله نقليه اي را آه فاقد لوازم و تجهيزات مذآور در ايـن فـصل                     اشخاص  :٤٦ماده  

يا داراي لوازم و تجهيزات مخالف مقررات باشـد در راه هـاي عمـومي براننـد و يـا بـراي راننـدگي در اختيـار                           
  .ديگري بگذارند

داراي چراغ هائي به شـرح زيـر    آليه اتوميبل ها و يدك آش ها و تراآتورهاي بارآش الاقل بايد             :٤٧ماده  
  :باشند

   دو چراغ بزرگ با دو استپ و نور سفيد در طرفين جلو-١
 دو چراغ آوچك با نور زرد يا سفيد براي تشخيص عرض اتومبيـل در منتهـي اليـه هـر يـك از دو قـسمت                           -٢

  .جلو
  .ت عقب  دوچراغ آوچك با نور قرمز جهت تشخيص عرض اتومبيل در منتهي اليه هر يك از دو سم-٣
در عقب آه به محض گرفتن ترمز روشن شـده  ) ايست (  دو چراغ آوچك با نور قرمز يا نارنجي بريا ترمز    -٤

  . متري ديده شود٣٥و از فاصله 
نـور ايـن چـراغ بايـد بـراي قرائـت            .  يك چراغ آوچك با نور سفيد در عقـب بـراي تـشخيص شـماره پـالك                   -٥

  . متري آافي باشد٢٥شماره پالك از فاصله 
 يك چراغ آوچك به رنگ زرد يا سفيد جهت نشان دادن حرآت با دنده عقب اين چراغ بايد طـوري نـصب                       -٦

  .گردد آه فقط موقع راندن به عقب روشن شود
 دو چراغ راهنمائي الكتريكي يا مكانيكي با نورسفيد يا زرد در طرفين جلـو و دو تـاي ديگـر از آن بـا رنـگ                   -٧

 ٣٥نور اين چراغ ها در روز بايـد از فاصـله            . م قصد گردش به چپ يا براست        قرمز در طرفين عقب براي اعال     
  .متري قابل رؤيت باشد

اگـر وسـيله نقليـه اي       .  يدك و شبه يدك متصل بايد اقال يك چـراغ خطـر قرمـز در عقـب داشـته باشـند                       -٨
  .داراي چند يدك زنجيري باشد نصب چراغ مذآور بايد در عقب آخرين يدك بعمل آيد

 متـري ديـده   ١٥٠ نور چراغهاي آوچك جلو و خطر عقب بايد در شرايط جوي معمولي از فاصـلة                 :٤٨ماده  
  .نور چراغهاي گردش و ايست نبايستي خيره آننده باشد. شود 
 سيم آشي چراغ ها بايد طوري بعمل آيد آه هر وقت راننده چراغ هاي آمكي را روشـن مـي                 :٤٩ماده  

  .ندنمايد چراغ هاي عقب نيز روشن شو
 سـانتي متـر آمتـر       ٧٠ سانتي متـر بيـشتر و از         ١٣٥ ارتفاع چراغ ارتفاع چراغ هاي جلو نبايد از           :٥٠ماده  
  . سانتي متر آمتر باشد٥٠ارتفاع چراغ هاي عقب نيز نبايد از يك متر بيشتر و از . باشد 
 بـه بـاال يـا پـائين     چراغ هاي بزرگ جلو بايستي داراي تكمه تبديل تـور باشـند آـه تـابش نـور را        : ٥١ماده  

  .بترتيب زير عوض آند
 ١٥٠بايد طوري ميزان گردد آه بـه وسـيله آن وجـود اشـخاص يـا اشـياء ازفاصـله                     ) استپ باال   (  نور باال    -١

  .متري تشخيص داده شود
 ٣٥بايد به نحوي ميزان گردد آـه بـه وسـيله آن اشـخاص يـا اشـياء از فاصـله                 ) استپ پائين   (  نور پائين    -٢

  . شوند متري مشخص
 آليه وسائل نقليه امدادي بايستي در مرتفع ترين نقطه خـود داراي يـك چـراغ خطـر گـردان يـا                        :٥٢ماده  

 متـري قابـل رويـت       ١٥٠نور قرمز چراغ بايـد از فاصـله         . زنگ يا بوقي آه توليد صداي مشخص نمايد باشند          
  .باشد
  : وسائل نقليه موتوري به داشتن تجهيزات زير مجازند  :٥٣ماده 

 دو عدد نور افكن در طـرفين بـا اجـازة مخـصوص شـهرباني مـشروط بـر اينكـه در شـهرها و جـاده هـاي                    -١
  .عمومي مورد استفاده قرار نگيرد 

آه ارتفاع آن نبايد از يكمتـر و نـيم بيـشتر    ) چراغ آمكي (  دو چراغ رانندگي اضافي با نور سفيد در جلو       -٣
ممكـن اسـت تـوأم بـا چراغهـاي بـزرگ جلـو مـورد اسـتفاده                  ايـن چـراغ     . و از چهل سانتي متر آمتر باشد        

  .قرارگيرد
  . دو چراغ آوچك با نور زرد يا سفيد روي گلگير طرفين آه خيره آننده نباشد-٤
"  چراغهاي آوچك اضافي در جلو با نور سفيد يا زرد ودر عقب با نور قرمز آه هنگام اسـتفاده بايـد مرتبـا                 -٥

 دو عدد چراغ ويـژه مـه بـا نـور زرد در طـرفين                -٢.  متري ديده شوند   ١٥٠روشن و خاموش شده و از فاصلة        
نـور ايـن چراغهـا      . قسمت جلو ، ارتفاع اين چراغها نبايد ازيك متر بيشتر و از چهل سانتي متر آمتر باشد                  
هنگـام اسـتعمال    . بايد طوري ميزان گردد آه در طول ده متر از سطح افقي محل نصب چـراغ بـاالتر نيايـد                     

  . مه بايستي از نور پائين چراغهاي بزرگ نيز استفاده شود چراغهاي



 تمام اتومبيلها و يدك آشها و تراآتورهاي بارآش و انواع يدآها آه در جاده هاي عمومي عبـور                    :٥٤ماده  
به رنگ قرمز يـا شـبرنگ درطـرفين قـسمت عقـب             ) رفلكتور(مي نمايند بايستي داراي دو شيشه نور تاب         

  .نور تابهائي در قسمت جلو نصب شوند بايد به رنگ زرد باشندهر گاه . خود باشند 
ارتفاع نور تابها بيشتر از يك متر و نيم و آمتـر از شـصت سـانتي متـر نخواهـد بـود مگـر آنكـه بلنـدي خـود                               

  .وسيله نقليه از آف زمين آمتر از شصت سانتي متر باشند
در تمـام مـوارد   . دو طرف بـار نـصب شـود    نور تابهاي عقب بدآها مستقل ممكن است در دو طرف آن يا د ر    

مذآور بايد نور تابها آامال قابل رؤيت بوده و شيشه هـاي آنهـا داراي انـدازه و خـصوصياتي باشـدآه موقـع                        
  . متري آامال مشهودگردد ١٥٠شب در مقابل نور چراغهاي وسائل نقليه ديگر از فاصله 

ع ترمـز پـائي و دسـتي مجـزا از هـم بـا قـدرتهاي          هر وسيله نقليه موتوري بايد مجهز بـه دو نـو            :٥٥ماده  
  . باشدآه هر يك به تنهائي بتواند آنرا از حرآت باز دارد٥٧مذآور در ماده 

 آيلـو گـرم زيـادتر اسـت بايـستي داراي            ١٤٠٠ يدك ها و شبه يدك هائي آه ظرفيـت آن هـا از                :٥٦ماده  
طـرز سـاختمان ايـن ترمـز بايـد طـوري            . د  ترمزي باشند آه راننده بتواند به وسيله آن يـدك را متوقـف سـاز              

  .باشد آه در صورت قطع ناگهاني وسيله اتصال يدك ترمز خود به خود گرفته شود و يدك را متوقف نمايد 
 قدرت ترمز پائي بايد به قدر ي باشد آه در راههاي مختلـف طبـق جـدولهاي بـين المللـي آـه                         :٥٧ماده  

انندگي است بتواند با شتاب معين از ادامه حرآـت وسـيله            مالك عمل آارشناسان تصادفات راهنمائي و ر      
قدرت ترمز دستي بايد بـه  . حداقل شتاب ترمز پائي نبايد از سه و نيم آمتر باشد     . نقليه جلوگير ي نمايد     

بدون بار و مـسافر در      ) پنج آيلومتر در ساعت     ( قدري با شد آه بتواند به تنهائي در سرعت قدم انساني            
  .مستقيم حداآثر پس از طي يك متر مسافت وسيله نقليه را آامال از حرآت باز دارد سطح اسفالته و 

  . رانندگي با وسائل نقليه اي آه قدرت ترمز آنها طبق مشخصات مذآور نباشد ممنوع است :٥٨ماده 
 آليه وسائل نقليه موتوري بايد مجهز به بوق يا وسيله اخبـار صـوتي ديگـري باشـند آـه توليـد                        :٥٩ماده  

بعالوه نصب آيلومتر شـما     . صداي غير عادي و ناهنجار ننمايد و صداي از فاصله هفتاد متري شنيده شود               
و درجه بنزين و چراغ نشان دهندة نور باال آه آامال سالم و قابل استفاده باشـد الزامـي    ) سرعت سنج   ( 

  .است 
وانـت ، آاميونـت ،   (يـه بـارآش    آليه وسايل نقليه شامل انواع خودروهاي سـواري، وسـائط نقل            :١تبصره  

بايـد بـه آمربنـد ايمنـي        ) شخصي، عمومي، دولتي  (و اتوبوس و ميني بوس اعم از پالك         ) آاميون ، تريلي  
  ).باستثناء اتوبوسها و ميني بوسهاي شرآت واحد(استاندارد مجهز باشند 

ه و سرنــشينان  راننــد١ راننــده و سرنــشين رديــف جلــو آليــه وســائط نقليــه منــدرج در تبــصره  :٢تبــصره 
معـابر  (موظفنـد هنگـام حرآـت در راههـا     ) باسـتثناي اتوبوسـهاي شـرآت واحـد       (اتوبوسها و ميني بوسها     
  .از آمربند ايمني استفاده نمايند) درون شهري برون شهري

 هر وسيله نقليه موتوري بايستي مجهز به لوله اگزوز باشد آـه مـانع خـروج صـداهاي ناهنجـار              :٦٠ماده  
بهر نـوع وسـيله نقليـه موتـوري آـه توسـط             . ن تمام يا قسمتي از اين دستگاه ممنوع است          برداشت. گردد

ايـن دسـتگاه بايـد آـامال     . نـصب شـود   ) ثبت آننده سـرعت     ( شهرباني اعالم خواهدشد بايد تا خو گراف        
  .قابل استفاده باشد و آاغذ ثبت آننده آن روزانه تجديد گردد

 بايـد داراي آئينـه هـائي در داخـل باشـد بنحـوي آـه راننـده بتوانـد                      آليه وسائل نقليـه موتـوري       :٦١ماده  
نـصب آئينـه در دو طـرف خـارج وسـيله            . بوسيله آنها الاقل تا فاصله هفتاد متري پشت سر خويش را ببيند           

  .نقليه مجاز است
  . هر وسيله نقليه موتوري آه داراي شيشه جلو است بايد مجهز به دو برف پاك آن باشد :٦٢ماده 
 پاك آنها بايد هميشه سالم و حاضر بكار باشد تا در مواقع لـزوم بـراي پـاك آـردن شيـشه جلـو از آن                            برف

  .استفاده گردد
 دستگاه تهويه وسائل نقليه بايد طوري نصب گردد آه بهيچوجـه توليـد خطـر بـراي سرنـشينان              :٦٣ماده  

  .آن نكند و محتوي گازهاي مسموم و آتش زا نباشد 
اي وسائل نقليه يا آنار آنها نبايد اجسام اضافي و زايد مانند ميخ و پـيچ هـاي بلنـد                     روي چرخه   :٦٤ماده  

يا هر شيئي آه از محازات الستيكها تجاوز آنـد مجـود داشـته باشـد مگـر آنكـه در تراآتورهـاي زراعتـي و                          
  .انواع آمباين الزم باشد

وازم زيـر را هميـشه همـراه داشـته           اتوبوسها و آاميونها شبها هنگام حرآت در جاده ها بايد لـ             :٦٥ماده  
  .باشند تا در مواقع ضرورت بر حسب مورد از آنها استفاده نمايند

 سه چراغ با سه مشعل الكتريكي يا سه فانوس ويا سه شيشه نورتاب يا تابلوي شبرنگ بـا نـور قرمـز                      -١
  . متري قابل رؤيت باشند١٥٠آه در شرايط جوي معمولي از فاصله 

  .وازم مذآور الاقل سه چراغ الكتريكي با نور قرمز در صورت فقدان ل-٢
  . دو پرچم قرمز به ابعاد الاقل يك متر با چوب پرچم-٣

 وسائل نقليه اي آه مواد خطرناك حمل مي آنند بايد فقـط سـه چـراغ ترمـز الكتريكـي همـراه                        :٦٦ماده  
ايـد داراي دسـتگاه پمـپ    حمل فانوس براي آنها ممنوع است باضافه وسـائل نقليـه مزبـور ب       . داشته باشند 

اين پمپ ها بايستي در محلهائي نصب شوند آه هنگـام ضـرورت بتـوان               . آتش نشاني آماده به آار باشند     
  .آنها را مورد استفاده قرار داد“ فورا

  
  
  
  



  تجهيزات اختصاصي موتورسيكلت و دوچرخه:  قسمت دوم 
اقل يك و حداآثر دو چراغ با نور سـفيد در    موتور سيكلت ودوچرخه هاي موتور دار بايد داراي حد          :٦٧ماده  

نـصب راهنمـاي   . جلو و يك چراغ خطـر بـا شيـشه نـو ر تـاب قرمـز درعقـب و يـك آئينـه روي فرمـان باشـد                              
راآبين موتور سيكلت بايد بكـاله آاسـك مخـصوص          . الكتريكي براي موتور هاي سه چرخ نيز ضروري است          

  .مجهر باشند
  :جهيزات زير باشد  هردوچرخه بايد داراي ت :٦٨ماده 

  . متري جلوي آن را بقدر آافي روشن سازد١٥٠ يك چراغ با نور سفيد در جلو آه تا مسافت -١
  . متري ديده شود١٥٠ يك چراغ با نور قرمز در عقب آه از فاصله -٢
 يك چراغ قرمز شب نما در عقب آه نور وسـائل نقليـه پـشت سـر را از فاصـله بيـست متـري مـنعكس                            -٣

  .نمايد
نـصب و اسـتعمال زنگهـاي صـوتي يـا      . يك زنگ يا بوق آه صداي آن از فاصله سي متري شنيده شـود                -٤

  .آژير يا بوق خطر براي دوچرخه ها ممنوع است
  . ترمز آه بمحض گرفتن آن دوچرخه متوقف گردد-٥
  

 مقررات محل بار : فصل ششم  •
•   
سـازنده معـين    ) آاتولوگ( طول وعرض وسائل نقليه باربري همان است آه بر طبق مشخصات              :٦٩ماده  

ارتفاع هـيچ وسـيله نقليـه       . شهرباني تعيين ميشود  گرديده ولي ظرفيت آن مطابق نظر افسر آاردان فني          
  .اي بانضمام بار آن از سطح راه نبايد از چهار متر تجاوز آند

 وسائل نقليه مسافربري حق ندارند بارهائي را آه از داخـل اطـاق آنهـا يـا گلگيرهـا بـه اطـراف                         :٧٠ماده  
  .تجاوز آرده باشد حمل آنند

نبايستي از قـسمت جلـوي اطـاق بـيش از يـك متـر و از قـسمت                    بارهاي وسائل نقليه بارآش       :٧١ماده  
بهر حال بايد عالئم الزم و چراع قرمز خطـر در ابتـدا و انتهـاي بـار نـصب                    . عقب اطاق بيش از دو متر باشد        

  .شود
در ماده فوق تصريح شده در باره بارهائي آه بنا بر وضـع و               محدوديت طول بار وسائل نقليه آه         :٧٢ماده  

طبيعت يا ساختمان مخصوص قابل تفكيك و تجزيه نيستند رعايت نميشود مشروط بر اينكه اينگونـه بارهـا                  
در هر حال اگر طول بار از بيـست متـر تجـاوز آنـد بـراي حمـل آن بايـد                 . روي يدآهاي طوالني گذارده شوند    

  .مات صالحيتدار اخذ گرددپروانه مخصوص از مقا
 مقامات صالحيت دار ميتوانند جهت محموالتي آه قابل تجزيه نبوده و بيش از ظرفيت يا بزرگتـر                   :٧٣ماده  

از حجم معين است پروانه مخصوصي آه حاوي مشخصات و ظرفيت وسيله نقليه حمل آننده و حجم بـار                   
ايـن پروانـه بايـد تـا پايـان مـدت            . صادر آنند   و مسير و تعداد دفعات رفت و آمد يا مدت حمل مستمر است              

  .اعتبار آن نزد راننده موجود باشد و هنگام مراجعه مأموران انتظامي ارائه گردد
  : حمل باري آنند بايد ٧٢و ٧١و ٧٠ وسائل نقليه اي آه در حدود مواد  :٧٤ماده 

صب نمايند بطوريكه از فاصـله   شب ها دو چراغ يا دو فانوس قرمز رنگ در آخرين نقطه طرفين عقب بار ن             -١
  .يكصدوپنجاه متري طرفين و عقب وسيله مزبور ديده شود

 روزها دو پرچم يا دو پارچه قرمز رنگي آه سطح آن الاقل نيم متر مربع باشد در انتهاي بار آويـزان آننـد                        -٢
  .بنحوي آه رانندگان پشت سر بتوانند آنرا از فاصله مذآور در بند يك اين ماده ببينند

 حمل مواد خطرناك فقط با وسائل نقليه مخصوص مجاز است و با وسـائل مـسافري يـا بـاربري                      :٧٥ماده  
  .معمولي جز با اجازه شهرباني ممنوع است

 بنگاهها بايد بارهاي وسائل نقليه را طوري بارگيري نمايند و محكم ببندنـد آـه هيچگونـه خطـر                     :٧٦ماده  
  .خش شدن در هوا وجود نداشته باشدافتادن يا چكه آردن يا باز شدن و يا پ

 يدك يا هرنوع وسـيله نقليـه اي آـه توسـط وسـيله نقليـه ديگـري آـشيده مـي شـود بايـد بـا                              :٧٧ماده  
سيمهاي آهني يـا ميلـه هـاي محكـم بوسـيله آـشنده متـصل شـود بطوريكـه هيچگونـه خطـر گـسيختن                

هرگـاه  . د از پـنج متـر زيـادتر باشـد         طول وسيله اتصال نبايـ    . نداشته و تحمل آشش وسيله نقليه را بنمايد       
  .وزن يدك با بار آن از دوهزار آيلوگرم زيادتر باشد بايد بادو رشته اتصال محكم بسته شود

.  رانندگان موظفند بدستور مأموران صالحيتدار وسيله نقليه را جهت تـوزين بـه روي قپـان ببرنـد                   :٧٨ماده  
دراينـصورت  .ربارگيري شده باراضافي تخليـه ميـشود  هرگاه ضمن توزين معلوم شود آه بيش از ظرفيت مقر 

  .مسئوليت انبار آردن و حفظ آن بعهده مالك و راننده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تصادفات : فصل هفتم  •
 راننده هر وسيله نقليه اي آه مرتكب تصادف منجر به جرح يا فوت گردد موظف است بالفاصله                   :٧٩ماده  

ــه رســيدگي وســيله        ــوط ب ــشريفات مرب ــه ت ــادام آ ــصادف متوقــف ســازد و م ــه را در محــل ت وســيله نقلي
از تغيير وضع اتومبيل يا صـحنه تـصادف خـودداري           "  خاتمه نيافته مطلقا   آارشناسان شهرباني يا ژاندارمري   

لكن هر گاه تصادف فقط منجر به خـسارت مـالي شـود بنحـوي آـه امكـان حرآـت از وسـيله نقليـه                          . نمايد
سلب نشده باشد راننده موظف است وسيله نقليه را در نزديكترين محلـي آـه موجـب سـد معبـر نگـردد                        

متوقف سازد مگر اينكه در مـورد خـسارات از طـرف بيمـه مقرراتـي وضـع و اعـالم                     براي رسيدگي و معاينه     
  .شده باشد آه در اينصورت توقف در محل بشرط انجام مقررات بيمه از طرف رانندگان اجباري نخواهد بود

 در نقاطي آه آارشناس شهرباني يا ژاندارمري وجود ندارد يا حضور به موقع آنـان مقـدور نباشـد                    :تبصره  
  . اينصورت مسئوالن امر از نظريات مستدل سه نفر از رانندگان پايه يكم استفاده خواهند آرد در

 راننـدگان وسـائل نقليـه اي آـه بهـر ترتيـب تـصادف نمـوده انـد در صـورت وقـوع جـرح موظفنـد                              :٨٠ماده  
  .آمكهاي الزم را به مجروحين نموده و در اعزام آنان به بيمارستان مساعدت نمايند

 رانندگان مذآور مكلفند در موارد تصادف منجر به جرح يا فوت نـام ونـشان صـحيح و مشخـصات                      :٨١ماده  
  .گواهينامه رانندگي و وسيله نقليه خود را بالفاصله به مأمورين انتظامي اعالم دارند

 رانندگاني آه باوسيله نقليه متوقـف فاقـد سرنـشين تـصادف مـي نماينـد بايـد در محـل وقـوع                         :٨٢ماده  
 صاحب يا راننده وسيله متوقف و مأمورين انتظامي را از هويت و نشاني آامـل خـود آگـاه سـازند و                       تصادف

در صــورت عــدم دسترســي بــه ايــشان نــام و نــام ذخــانوادگي و نــشاني دقيــق خــويش و شــماره و ســاير 
ق مشخصات وسيله نقليه خود را روي آاغذي بنويسند ودر محل قابل رؤيتي در وسيله نقليه متوقف الـصا           

  .نمايند
 رانندگاني آه با اشياء يا حيوانات تصادف نمـوده و باعـث خـسارت يـا اتـالف آن هـا مـي شـوند                 :٨٣ماده  

  .مكلفند آه در محل مالك يا حافظ اشياء يا حيوانات مورد تصادف را طبق دستور ماده فوق مطلع سازند
 را  ٨٣ و ٨٢ي مقـررات منـدرج در مـواد          هرگاه راننده وسيله نقليه اي در اثر تصادف توانائي اجـرا            :٨٤ماده  

نداشته باشد در اين صورت مالك آن وسيله نقليه موظف اسـت در اولـين فرصـت پـس از آگـاهي از واقعـه                      
  .مراتب را به مامورين مربوط اعالم دارد

 سـاعت پـس از      ٢٤موظفنـد ظـرف     ) پارآينـگ هـا   (وتوقف گاه هـا     ) تعميرگاه ها ( اتوسرويس ها     :٨٥ماده  
 نقليه اي آه آثار تصادف يا جاي گلوله در ان وجود دارد مراتب را با ذآـر مشخـصات اتومبيـل و              رؤيت وسيله 

  .در صورت امكان با ذآر نام و نشاني راننده به شهرباني يا ژاندارمري محل اعالم دارند
  
  
  

 هنمائي و رانندگي عالئم را: فصل هشتم   •
•   

  قـــــسمت اول ـ عالئمـــــي آـــــه مقامـــــات و مـــــاموران انتظـــــامي بكـــــار مـــــي برنـــــد      
 عالئم راهنمائي و رانندگي آه براي آنترل و تنظيم عبور و مـرور در راه هـا بكـار ميـرود وسـيله                         :٨٦ماده  

  . شود شهرباني تعيين مي
انتخاب محل نصب آنها در شهرها با شهرباني و تهيه و نصب آنها با شهردار ي اسـت در خـارج از شـهرها                      

  .انتخاب محل نصب با ژاندارمري و تهيه و نصب آنها با وزارت را ه خواهد بود
عالئـم   رانندگان آليه وسائل نقليـه و اشـخاص اعـم ا ز پيـاده يـا سـوار بـر حيوانـات موظفنـد از                            :٨٧ماده  

راهنمائي و رانندگي تبعيت نمايند مگر اينكه مأموران انتظامي به جهاتي عدم رعايت آنها را در محل مجاز                  
  .اعالم آنند

آنترل وتنظيم عبور و مرور ممكن است به وسيله چراغ ها يا خطوط يا تابلوها يا نوشـته هـا بـا                       : ٨٨ماده  
 مـورد مقتـضي باشـد بعمـل آيـد در هـر حـال فرمـان         مأموران انتظامي و يا بهر وسيله ديگري آه بر حسب       

  .پليس بر تمام عالئم ديگر مقدم است 
در محل هائيكه عبور و مرور بـه وسـيله چـراغ راهنمـائي آنتـرل مـي شـود رنگهـاي زيـر بـراي                           : ٨٩ماده  

  .مقاصدي آه معين شده است بكار ميرود
وبـه رو ميـشوند حـق عبـور يـا گـردش را       وسائل نقليه اي آه بـا چـراغ سـبز ر   :   چراغ سبز براي حرآت      -١

در هـر حـال وسـائل نقليـه در حـال           . دارند مگر آنكه گردش به وسيله عالمـت ديگـري ممنـوع شـده باشـد               
گردش بايد حق تقدم وسائل نقليه اي را آه مـستقيم ميرونـد و حـق تقـدم پيادگـاني را آـه از گـذرگاه در                           

  .حرآتند رعايت نمايند
 وسائل نقليه ايكه با اين چراغ روبـرو ميگردنـد نبايـد بـه تقـاطع يـا گـذرگاه پيـاده          چراغ زرد براي احتياط ـ -٢

  .نزديك شوند و د ر صورت ورود قبلي موظفند به حرآت خود ادامه بدهند و از تقاطع يا گذرگاه عبور آنند
ز خـط   چراغ قرمز براي ايست آامل ـ وسائل نقليه اي آـه بـا چـراغ قرمـز برخـورد مـي آننـد بايـد قبـل ا          -٣

مخصوص ايست توقف آامل نمايند و در صورت فقـدان خـط ايـست در فاصـله پـنج متـري چـراغ راهنمـائي                         
  .بايستند و تا روشن شدن چراغ سبز منتظر بمانند

از تقـاطع و    چراغ چشمك زن زرد براي عبور يا احتيـاط ـ وسـايل نقليـه مكلفنـد بـا مـشاهده ايـن چـراغ          -٤
  .سرعت آم عبور نمايندگذرگاه پياده با احتياط آامل و 



 چراغ چشمك زن قرمز براي ايست و عبور ـ وسائل نقليه د رصورت برخورد با اين چراغ بايد قبـل از ورود   -٥
  .به تقاطع يا گذرگاه پياده توقف آامل آنند و پس از اطمينان از عدم وجود تصادف حرآت نمايند

ابق نمونـه هـاي منـضم بـه ايـن آئـين نامـه                انواع خطوطي آه روي راهها بايد آشيده شود مط          :٩٠ماده  
  .است 
  . تابلو ها يايد مطابق نمونه بين المللي آه ضميمه اين آئين نامه است تهيه و نصب شود :٩١ماده 
 در محلهائيكه چراغ قرمز يا هر نوع عالئم ايست ديگر وجود دارد ممكن است به وسـيله پيكـان                    :٩٢ماده  

 ميشود يا بـا نـصب تـابلو بـه وسـائل نقليـه اجـازه داده ميـشود آـه د ر                      سبزي آه د رآنار چراغ قرمز تعبيه      
در اين مورد رعايت حق تقدم پيـاده گـان و وسـائل نقليـه آـه بـا چـراغ سـبز                       . مسير معيني حرآت نمايند     

  .جهت ديگر اجازه عبور داشته اند الزامي است 
 با عالئم و يا تابلوهاي راهنمـائي و          نصب آگهي يا عالمت يا تابلو يا وسائلي آه داراي شباهت            :٩٣ماده  

رانندگي باشد يا از آنها تقليد شود و يا منظور از آن هدايت و آنتـرل وسـائل نقليـه باشـد و يـا بـه طريقـي                
باعث جلوگيري از رويت عالئـم و تـابلو و وسـائل راهنمـائي و راننـدگي گـردد و همچنـين نـصب چراغهـاي                          

ائي بـه طوريكـه موجـب اشـتباه راننـدگان گـردد ممنـوع اسـت            رنگي تبليغاتي در مجاورت چراغهاي راهنمـ      
بـا ايـن   . مقامات انتظامي مي توانند در صورت مشاهده چنين اشيائي جهـت بـر داشـتن آنهـا اقـدام آننـد               

وصف ممكن است از طرف مؤسسات يا اشخاص بـا اجـازه مقامـات صـالحيت دار عالئمـي جهـت هـدايت                       
  .مراجعين با اماآن اطراف راه نصب گردد

 هيچكس حق ندارد بدون اجازه مقامات شـهرباني تغييراتـي در عالئـم راهنمـائي و راننـدگي و                :٩٤ماده  
  .ديگر وسائل تنظيم عبور ومرور وسائل نقليه و راه آهن بدهد و يا در متن آن تصرفاتي نمايد 

  قسمت دوم ـ عالئمي آه رانندگان بايد بكار برند
است يا به چـپ يـا توقـف را دارنـد مكلفنـد از فاصـله يكـصد متـري                      رانندگانيكه قصد گردش به ر      :٩٥ماده  

  :محل گردش يا توقف وسيله چراغ راهنما به ترتيب زير عالمت دهند
  . براي گردش به راست چراغ راهنماي سمت راست وسيله نقليه را روشن آنند-١
  . براي گردش به چپ چراغ راهنماي سمت چپ را روشن آنند -٢
  . راهنماي سمت راست را روشن آنند بريا توقف چراغ-٣

 رانندگان وسائل نقليه موتوري فاقد چراغ رانهما و همچنين وسـائل نقليـه غيـر موتـوري و وتـور                      :٩٦ماده  
  .سيكلت ها و دوچرخه بايد با دست به شرح زير عالمت بدهند

  . براي گردش به راست ـ دست چپ را به طرف باال نگاهدارند -١
  .ـ دست چپ را به طور افقي نكهدارند  براي گردش به چپ -٢
  . براي توقف ـ دست چپ را به طرف پائين نگاهدارند-٣
  .دست چپ را به طور افقي از باال به پائين متناوبا حرآت دهند :   براي آاستن سرعت -٤

  . عالئم اخبار و همچنين عالئم سبقت گرفتن بشرح ذيل است :٩٧ماده 
  . در روز بوق آوتاه-١
هنگـام  .  چند بار خاموش و روشـن آـردن چـراغ بـزرگ جلـوي وسـيله نقليـه يـا تعـويض اسـتپ                         در شب  -٢

سبقت گرفتن ، اعم از اينكه روز باشد يا شب براي جلب توجه وسايل نقليه پشت سر اسـتفاده از چـراغ                      
  .راهنما ضروري است

  
  

  قسمت سوم ـ عالئم اختصاصي و استثنائي بعضي از وسائل نقليه
 ايـن آئـين     ٥٢يلهاي امداد ي ومدارس بايد داراي دستگاه اخبار قابل رؤيت مندرج در مـاده                اتومب  :٩٨ماده  

نامه باشند و روي بدنه اتومبيل هم مطابق دستور شهرباني عبارات و عالئم مميـزه بـه طـور خوانـا نقـش                       
  .گردد

عقـب وسـيله    رانندگان وسائل نقليه اي يكه مـواد خطرنـاك حمـل مـي آننـد يايـد در طـرفين و             :٩٩ماده  
  .با حروف درشت به رنگ قرمز نوشته شده باشد نصب آنند ) خطر (نقليه تابلوئي آه روي آن آلمه 

 هرگاه وسيله نقليه اي شب در آنار راه توقف نمايد و نـور آـافي در آن محـل بـراي تـشخيص               :١٠٠ماده  
ه داخل وسـيله نقليـه باشـد        اعم از اينك  ( متري وجود نداشته باشد راننده       ١٥٠اشياء يا اشخاص از فاصله      

مكلف است چراغهاي آوچك جلو و خطر عقب وسيله نقليه را روشـن نگهـدارد چنانچـه چـراغ                   ) يا خارج آن  
  .آوچك جلو خراب شده باشد الاقل چراغهاي بزرگ را با نور پائين روشن سازد

موتـوري ايجـاد شـود     هرگاه در راه ها خرابي غير قابل پيش بيني براي هر نوع وسـيله نقليـه                 :١٠١ماده  
راننده مكلف است آنرا از مسير عبـور و مـرور خـارج و در محـل مناسـبي آـه وموجـب سـد راه و مزاحمـت                          
ساير وسائل نقليه و عابرين پياد ه نباشند متوقف سازد در اين مورد و در ساير مواردي آـه وسـيله مزبـو ر                   

دد در صورت فقدان نور آـافي درراه بايـد بـه            قادر به حرآت نباشد و انتقال آنها به محل مناسبي مقدور نگر           
  .منظور اخبار به ساير رانندگان عالئم ايمني به ترتيب زير درمحل قرار دهد

 در وسط راه يك فانوس يا يك چراغ يا يك مـشعل نـوراني قرمـز در فاصـله هفتـاد متـري جلـو و يكـي در                              -١
  .اده بگذارد فاصله هفتاد متري عقب ويكي ديگر در پهلوي وسيله از آار افت

 هرگاه وسيله نقليه سر پيچ يا تپه اي ازآار بيفتد فانوس ها يا چراغ ها يا مشعل هـا را بايـد در فواصـل                          -٢
  .مناسبي قرار دهد تا وسائل نقليه ديگر از فاصله دويست متري متوجه خطر بشوند

ه علـت آفايـت روشـنائي        هرگاه وسيله نقليه موتوري در راه هاي خارج شهر از آار بيفتد و بـ                :١٠٢ماده  
احتياجي باستفاده از چراغ يا مشعل نباشدراننده بايد در وسـط جـاده يـك مثلـث شـبرنگ قرمـز متـساوي           



االضالع از نوع عالمت احتياط به ابعاد سي سانتي متر در فاصله هفتادمتري جلو و مثلث ديگري درفاصله                  
  . دهدهفتاد متري عقب آن به نحوي آه آامال قابل رؤيت باشد قرار

 ١٠٠ اگر وسيله نقليه اي آه مواد خطرناك حمل ميكند در سـاعات و شـرايط منـدرج در مـاده                       :١٠٣ماده  
در راه هاي خارج شهر ازآار بيفتد راننده موظف است آه در وسط جاده يك چراغ الكتريكي قرمز با بـاطري                  

ر پهلوي وسـيله از آـار افتـاده    در فاصله هفتاد متري جلو و يكي در فاصله هفتاد متري عقب و يكي ديگر د      
  .استفاده از فانوس يا چراغ با مشعل براي اين قبيل وسائل نقليه ممنوع است . بگذارد 
 روي يدك و هر نوع وسيله نقليه اي آه توسط وسيله نقليه ديگر آشيده شود بايـديك پـرچم                     :١٠٤ماده  

دگان از فاصـله دور و از طـرفين جـاده           سفيد به طول و عرض الاقل نيم متري طوري نصب شود تا ساير رانن             
  .آنرا مشاهده آنند

 مقررات رانندگي : فصل نهم  •
•   

  قسمت اول ـ مسير و جهت عبور
 رانندگان آليه وسائل نقليه موظفند آه از منتهي اليه سمت راست راه حرآت نمايند مگـر در       :١٠٥ماده  

  :موارد زير 
   در موقع سبقت گرفتن از وسيله نقليه جلو-الف
   موقعي آه سمت راست جاده بهر علتي مسدود و غير قابل عبور باشد-ب
   به چپ هنگام گردش-پ

 در راه هائيكه خط آشي شده وسائل نقليه بايـد در مـسير بـين خطـوط حرآـت آننـد و از آن                          :١٠٦ماده  
خارج نشوند مگر اينكه احتياط آامل را رعايت آنند و قبال با دادن عالمت وسائل نقليه ديگر را از قصد خـود                      

  .آگاه سازند 
له خط آشي يا عالئم ديگر بـه سـه قـسمت    رانندگي در قسمت وسطي راه هائيكه به وسي    : ١٠٧ماده  

  .تقسيم شده ممنوع است مگر بريا سبقت گرفتن يا گردش به چپ 
 در راه هائي آه به وسـيله موانـع مخـصوص يـا سـكو بـه دوقـسمت تقـسيم شـده راننـدگان                           :١٠٨ماده  

  .موظفند از قسمت راست حرآت آنند و حق ندارند از روي موانع بگذرند 
هاي يكطرفه راننده وسائل نقليه بايد در جهـت مجـازعبور آننـد وحرآـت خـالف جهـت                    در راه     :١٠٩ماده  

  .مزبور ممنوع است 
  . در ميدان هاي سكودار رانندگان وسائل نقليه موظفند ازطرف راست سكو گردش نمايند :١١٠ماده 
بيـل وسـايل در      در معابري آه عبور وسائل نقليه آنـد رو مجـاز اعـالم گرديـده راننـدگان ايـن ق                     :١١١ماده  

  .هرحال مكلفند آه ازمنتهي اليه سمت راست يا محل هائي آه بريا عبور آنها تعيين شده حرآت نمايند
 در مواقعي آه وسيله نقليه اي از روبروي وسيله نقليه ديگري در جهـت مخـالف حرآـت مـي       :١١٢ماده  

 نمايد و مخـصوصا در راه هـائي         آند راننده هر يك از آنها بايستي حتي المقدور در طرف راست خود حرآت             
آه از هر طرف فقط و يك وسيله نقليه مي تواند عبور آند راننـدگان بايدسـعي نماينـد آـه در هنگـام عبـور              

  .فاصله آافي بين دو وسيله وجود داشته باشد
  قسمت دوم ـ سرعت

گر راهنمائي معين    در راه ها و مناطقي آه ميزان سرعت رانندگي به وسيله تابلو يا عالئم دي                :١١٣ماده  
  :نگرديده حداآثر سرعت مجاز براي رانندگان وسائل نقليه به قرار ذيل مي باشد 

  : درشهرها -اول 
   در خيابان ها پنجاه آيلومتر در ساعت-١
  . در آوچه ها و ميدان ها و پيچ ها بيست آيلومتر در ساعت -٢

  . آيلومتر درساعت٨٠لومتر و شبها  آي٩٠ در راههاي خارج شهر و مناطق غير مسكوني روزها -دوم 
 اداره راهنمائي و رانندگي مي تواند در مواقع يا محـل هـاي ضـروري از طريـق نـصب تـابلو يـا                          :١١٤ماده  

در اينصورت رانندگي بـا سـرعت آمتـر از حـداقل مجـاز      . عالئم ديگر حداقل سرعت را نيز معين اعالم نمايد   
  .نخواهد بود

ند در راه ها آنقدر با سرعت آم حرآت نمايند آه باعـث آنـدي عبـور ومـرور                    رانندگان حق ندار    :١١٥ماده  
  .يا اختالل در آن بشوند مگر آنكه براي احتراز از خطر و تصادف ضروري باشد

 رانندگان وسائل نقليه موظفند در تقاطع هائي آـه فاقـد چـراغ راهنمـا يـا مـأمور انتظـامي يـا                         :١١٦ماده  
چها ، جاده هاي تنگ و تپه ها و بطور آلي در محل هـائي آـه مـوانعي در           تابلوي ايست ميباشد در سر پي     

يـا مـه يـا آـوالك و امثـال           ) برف ، باران  (مسير حرآت آنان وجود داشته باشد و همچنين در مواقع بارندگي            
  .آنها از سرعت وسيله نقليه تا حدي آه بر حسب مورد براي احتراز از خطر يا تصادف ضرورت دارد بكاهند

 آيلـومتر در سـاعت     ٤٠ رانندگي با انواع دو چرخه ها ي موتوردار در شب با سرعتي بـيش از                  :١١٧ ماده
مجاز نيست مگر اينكه نور چراغ جلوي آنها بـراي تـشخيص اشـياء و انـسان از فاصـله يكـصد متـري آـافي           

  .آه در اين صورت هم نمي توانند از حداآثر سرعت مقرر تجاوز نمايند. باشد 
  سبقتقسمت سوم ـ 

 رانندگاني آه قصد سبقت گرفتن از وسـائل نقليـه اي را آـه در جهـت آنـان حرآـت مينماينـد                         :١١٨ماده  
دارند بايد پس از دادن عالئم الزم فقط از سمت چپ آنها سـبقت گيرنـدو پـس از سـبقت و طـي مـسافت                          

ت گرفتـه شـده     بطرف راست خود متوجه شوند بنحويكه راه وسيله نقليه اي آه از آن سـبق              " آافي مجددا 



معذالك سبقت گرفتن از طرف راست وسيله نقليه اي آـه در حـال              . مسدود نگردد يا موجب تصادف نشود     
  .گردش به چپ ميباشد مجاز است

 رانندگان وسائل نقليه اي آه از آنها سبقت گرفته ميشود بايستي راه را براي وسـيله نقليـه                    :١١٩ماده  
  .دو بر سرعت خود نيفزايداي آه در حال سبقت گرفتن است باز آنن

  : سبقت گرفتن در موارد زير ممنوع است  :١٢٠ماده 
   در سرپيچ هاي تند و سر باالئي ها آه ميدان ديد راننده را آم است-١
  . از پنجاه متر مانده به پيچها تا پنجاه متر بعد از آن يا در تقاطع راهها يا در تقاطع راه آهن-٢
  .يدان ديد به هر علت آافي نباشد  در مواقعي آه روشنائي و م-٣
 سبقت از وسيله نقليه اي آه خود در حال سبقت گرفتن است مگـر در راهـي آـه بـه مناسـبت وجـود                     -٤

  .سه رديف خط آشي بريده يا بيشتر از سه رديف اين عمل مجاز نباشد 
  . براي اتوبوسها و آاميونها د ر معابر شهري -٥
  .ل ها وپل ها تا انتهاي آنها از يكصد متر مانده به مدخل تون-٦
  . در نقاطي آه با نصب عالئم مخصوص سبقت گرفته ممنوع اعالم شده باشد -٧

  قسمت چهارم ـ حق تقدم
 رعايت مقررات مربوط به حق تقـدم عبـور بـراي همـه اجبـاري اسـت مگـر در مـواردي آـه بـه                            :١٢١ماده  

  .اجازه داده شده باشدموجب مقررات خاص يا عالئم مخصوص راهنمائي خالف اين حكم 
 حق تقدم عبور وسائل نقليه د رتقـاطع و ميـدان هـائي آـه هيچگونـه عالمـت و چـرغ راهنمـا                 :١٢٢ماده  

  :وجود نداشته باشند به ترتيب زير است 
 در تقاطع هم عرض اگر دو وسيله نقليه ايكه روبروي يكديگر در حرآتنـد بخواهنـد بـا هـم داخـل خيابـان               -١

  .ق تقدم عبور با وسيله اي است آه بسمت راست گردش ميكندمجاو واحدي شوند ح
 هر گاه دو يا چند وسيله نقليه از دو يا چند راه مختلف به مدخل تقـاطع هـم عـرض يـا ميـداني برسـند                            -٢

  .حق تقدم عبور با وسيله اي است آه در طرف راست وسيله ديگر قرار دارد
 است آه مـستقيم حرآـت مـي آنـد ولـو آنكـه عـرض                  در سه راهها حق تقدم عبور با وسيله نقليه اي          -٣

  .خياباني آه مسير آن است از عرض خيابان تالقي آننده آمتر باشد
.  در برخورد راه اصلي با راه فرعي حق تقدم با وسيله اي است آه از راه اصلي عبـور ميكنـد          :١٢٣ماده  

 به راه اصلي توقف آامـل نماينـد و پـس            رانندگانيكه از راه فرعي وارد راه اصلي مي شوند بايد قبل از ورود            
  .از اطمينان از عدم برخورد با وسائل نقليه اي آه احتماال در راه اصلي حرآت ميكنند وارد اين راه بشوند

 مقررات ماده فوق براي وسيله نقليه ايكه از راه خصوصي يا گاراژ يا آوچه يا تعميرگاه و امثـال       :١٢٤ماده  
  .مي شوند نيز الزم الرعايه است آنها به معابر عمومي وار 

 وسيله نقليه اي آه در حرآت است بر وسائل نقليه متوقفيكه درحال حرآت آـردن يـا جلـو و                      :١٢٥ماده  
  .عقب زدن يا دور زدن هستند حق تقدم عبور دارند 

  . در گذرگاه پياده حق تقدم عبور با عابرين پياده است :١٢٦ماده 
قاطعي آه وسائل نقليه روبروي يكديگر حرآت مي آنند ، هرگاه وسـيله اي               در خيابان يا در ت      :١٢٧ماده  

در محـل  . بخواهد گردش به چپ آند، حق تقدم با وسيله نقليه اي اسـت آـه مـستقيم عبـور مـي نمايـد                   
پارك آنار خيابان حق تقدم براي پارك آردن با وسيله اي است آـه ضـمن حرآـت بـه عقـب مـشغول پـارك          

  .آردن است
  ـ استفاده از چراغهاقسمت پنجم 

شب يا هر موقـع ديگريكـه بعلـت آمـي روشـنائي        .  راننده وسيله نقليه ايكه در حرآت است          :١٢٨ماده  
 متري به خوبي تشخيص دهد بايد چراغهاي آنـرا بـه ترتيـب مقـرر                ١٥٠نتواند اشياء و اشخاص را از فاصله        

  .در مواد بعد ي روشن نمايد 
 هائيكه نور آافي وجود داردبايد فقط ار چراغ هاي آوچك ودرصورت خرابـي               در خيابانها و جاده     :١٢٩ماده  

  .ناگهاني چراغهاي آوچك جلو از نور پائين چراغهاي بزرگ استفاده شود
 در ساعاتيكه چراغها بايـد روشـن باشـنداگر چنـد وسـيله نقليـه متـصل بهـم حرآـت آننـد ،                         :  ١٣٠ماده  

پوشيده مي شوند ضرورت ندارد ولي درهر حال چراغهاي         روشن آردن چراغ هائيكه بلخاظ محل نصبشان        
  .جلوي وسيله اولي و چراغهاي عقب وسيله آخري بايد روشن باشند

 وسائل نقليه موتوري موظفندآه در جاده ها از نور باال استفاده آنند تا بتواننـد آليـه اشـياء و                      :١٣١ماده  
  :يد از نور پائين استفاده نمايند اشخاص را در فاصله دور ببينند مگر در موارد زير آه با

در اين صورت راننده بايستي     .  در موقع روبرو شدن با وسيله نقليه ايكه از جهت مخالف حرآت مي آند              -١
در عـين   .  متري از نور پائين استفاده نمايد تا نور باال چشمهاي راننده مقابل را خيره نـسازد                  ١٥٠از فاصله   

ننـده نـور بـه چـشم راننـدگان ديگـر ممكـن اسـت بـر حـسب مـورد از            حال براي جلـوگيري از ابـش خيـره آ    
  .چراغهاي آوچك يا چراغها ي مه استفاده نمود

 متري عقب وسيله نقليه ديگري آه در حال حرآت است عبور            ١٥٠ هنگامي آه وسيله نقليه از فاصله        -٢
  .ميكند مگر وقتي آه در حال سبقت گرفتن باشد 

  .ل نقليه عمومي مسافربري شبها موقع حرآت بايد روشن باشند چراغهاي داخل وسائ :١٣٢ماده 
 استعمال چراغهاي چشمك زن در وسائل نقليه ممنوع است مگر در موارديكه به موجب ايـن                  :١٣٣ماده  

  .آئين نامه مجاز باشد 
  
  



  قسمت ششم ـ گردش
وارد مـسير سـمت      براي گردش به چپ بايستي از فاصله يكصد متري تقاطع با دادن عالمـت                 :١٣٤ماده  

چپ شد بطوري آه پس از ورود به تقاطع وسيله در حدود مرآز تقـاطع قـرار گيـرد سـپس بـا رعايـت حـق                            
تقدم عبور وسائل نقليه اي آه مستقيم در حرآتند با حداقل سرعت به چپ گـردش نمايـد بـه نحـوي آـه                      

قواعد گـردش در تقـاطع راههـا        .پس از ورود به خيابان مورد نظر در مجاورت محور وسط آن خيابان قرار گيرد              
  :به شرح زير است 

 براي گردش به راست بايد وسيله نقليه را به منتهي اليـه سـمت راسـت هـدايت آـرده و آـامال ازآنـار             -١
  .تقاطع گذشت 

 براي گردش به چپ بايستي از فاصله يكصد متري تقاطع با دادن عالمت وارد مـسير سـمت چـپ شـد                -٢
تقاطع وسيله در مرآز تقاطع قرارگيرد و سپس با رعايت حق تقدم عبور وسائل              به طور يكه پس از ورود به        

  .نقليه ايكه مستقيم در حرآتند با حداقل سرعت به چپ گردش نمايد 
 در راههاي يك طرفه براي گردش به چپ رانندگان موظفنـد وسـيله نقليـه را بـه منتهـي اليـه                        :١٣٥ماده  

  . آنندطرف چپ خيابان هدايت و سپس به چپ گردش
دور زدن در فاصله يكصد و پنجاه متري پيچ ها و سر باالئيهائيكـه ميـدان ديـد آـافي نيـست و                        : ١٣٦ماده  

  .همچنين از روي خط پر ممنوع است
 عقب راندن وسيله نقليه هنگام ضرورت بايد با احتياط آامل براي احراز ازوقوع هر گونه حادثه                  :١٣٧ماده  

  . نقليه انجام گيردو انسداد راه عبور ساير وسائل
  قسمت هفتم ـ توقف

 رانندگان وسائل نقليه همگاني مسافر ندارنـد بايـد در ايـست گاههائيكـه از طـرف شـهرباني                     :١٣٨ماده  
  .عالمت گذاري شد ه متوقف شوند مگر اينكه شهرباني مقررات ديگري اعالم نمايد

ن سر نشينان خود بايستي فقـط در محـل           آليه رانندگان وسائل نقليه براي سوار و پياده آرد          :١٣٩ماده  
  .هاي مجاز و در منتهي اليه سمت راست سواره رو توقف نمايند 

بايـستي در  “  در نقاط غير مسكوني و خازج شهر توقف آوتاه يا طـوالني وسـائل نقليـه حتمـا                 :١٤٠ماده  
 وسـائل نقليـه در حـال        خارج از مسير عبور وسائل نقليه و عابرين پياده انجام گيرد به نحـوي آـه راننـدگان                 

  .حرآت از فاصله هفتاد متري وسيله نقليه متوقف را به سهولت بينند
 هيچ راننده اي مجاز نيست وسيله نقليه اي را آه موتور آن روشن اسـت ولـو در محـل مجـاز                        :١٤١ماده  

يـه بايـد    در سراشيبي پس از توقف چرخهاي جلوي وسـيله نقل         . متوقف سازد و خود از آن پياده و دور گردد         
  .به سمت راست آنار راه پيچانده شود

  . رانندگان وسائل نقليه در موارد زير موظفند به ترتيبي آه ذيال مقرر مي شود توقف نمايند  :١٤٢ماده 
 در موقع برخورد با وسائل نقليه امدادي آه دسـتگاههاي اخبـار صـوتي يـا بـصري خـود را بكـار انداختـه                          -١

به منتهي اليه سمت راست راه هدايت و عنداللزوم تا گذشـتن وسـائل نقليـه                باشند بايد وسيله نقليه را      
  .امدادي متوقف شوند

 قبل از ورودبه تقاطعي آه فاقد عالئم يا مأمور راهنمـائي اسـت بايـد توقـف بكننـد و سـپس بـا احتيـاط                           -٢
  .آامل از تقاطع بگذرند

 وسـيله نقليـه خـود را متوقـف سـازند و              قبل از رسيدن به گذرگاه پياده و در صورت عبـور اشـخاص بايـد               -٣
  .با حرآت دادن دست چپ رانندگان پشت سر را نيز به توقف دعوت نمايند“ ضمنا
  . در فاصله پانزده متري ميدان يا تقاطع يا سه راهها يا تقاطع راه آهن-٤
زديـك شـدن     درتقاطع راه آهن ، هنگامي آه عالئم الكتريكي يا مكانيكي يا پرچم قرمز يـا سـوت قطـار ن                    -٥

آنرا اعالم ميدارد يا دروازه عبور بسته شده يا در حال بـاز و بـسته شـدن اسـت بايـد ال اقـل در پـنج متـري            
  .عالمت يا دروازه توقف آامل آنند تا قطار بگذرد و تقاطع براي عبور آزاد گردد

 ايكـه حامـل     اتومبيل هـاي مـدارس و وسـائل نقليـه         “  رانندگان وسائل نقليه موتوري مخصوصا      :١٤٣ماده  
مواد خطرناك مي باشند د رتقاطع راه آهن هر چند عالمتي وجود نداشته باشـد بايـد آـامال توقـف آننـد و        

در هـر حـال هنگـام عبـور از روي ريـل هـا               . پس از حصول اطمينان از بي خطر بودن معبر از تقـاطع بگذرنـد               
  .مجاز به تعويض دنده نمي باشد 

  :منوع است  توقف در محلهاي زير م :١٤٤ماده 
   پياده رو و گذرگاه پياده-١
   مقابل مدخل خيابانها و جاده ها و آوچه ها يا مدخل اتومبيل روي ساختمانها-٢
   داخل تقاطع-٣
  . در فاصله پانزده متري ميدان يا تقاطع راهها يا تقاطع راه آهن -٤
  . پنج متري شيرهاي آب منصوب در راهها -٥
متر نصب شده در آنار خيابان به علت نيانداختن سكه در داخل آن يا پايان                در جاهائي آه دستگاه پارآو     -٦

يافتن زمان معين و يـا از آارافتـادن دسـتگاه دسـتگاه آـه بـه وسـيله نوشـتار ، عالمـت و يـا چـراغ مفهـوم              
  .ممنوعيت پارآينگ را مي رساند 

   آوچه ها-٧
   از ابتداء تا انتهاي پيچ ها-٨
  .اخل گاراژهاي آتش نشاني ـ پليس ـ بيمارستانها در فاصله پانزده متري مد-٩
  )توقف دوبله (  آنار وسائل نقليه اي آه خود متوقف مي باشند -١٠
  )راههائيكه بر روي پايه قرار دارند (  روي پلها و داخل تونل ها و معابر هوائي -١١



  .سمتي از سواره رو عبور آنند  در خيابانهائيكه پياده روي آن قابل عبور نبوده و پياده ها مجبورنداز ق-١٢
  . در ايستگاههاي وسائل نقليه عمومي و حريم آنها آه با عالئم راهنمائي مشخص است -١٣
  .ممنوع نصب شده به اقتضاي مورد“  در محل هائي آه تابلوهاي ، توقف ممنوع يا توقف مطلقا-١٤
 آـه بايـد بـه ترتيـب مقـرر در            ١٠١ مـاده     در هر نقطه از معابر به منظور تعمير وسيله نقليه جز در مـورد              -١٥

  .همان ماده عمل گردد
 در جائي آه دستگاه پارآمتر نصب شده در آنـار خيابـان بعلـت نينـداختن سـكه در داخـل آن يـا پايـان                     -١٦

  .يافتن زمان معين و يا از آار افتادن دستگاه عالمت پارآينگ ممنوع را نشان دهد
  كلت ودو چرخهقسمت هشتم ـ مقررات اختصاصي موتور سي

 رانندگان موتر سيكلت بايستي د رموقـع راننـدگي فقـط روي زيـن موتـور سـيكلت بنـشينند و                       :١٤٥ماده  
حق ندارند شخص ديگري را بر ترك سوار آنند مگر اينكه در ترك نيـز يـك زيـن آامـل نـصب شـده يـا موتـور                             

  .باشد) سايدآار ( سيكلت داراي يدك پهلو 
  .چرخه و رآابدار بدون داشتن زين محكم در محل مخصوص ممنوع است رانندگي با د و  :١٤٦ماده 
 دو ترآه سوار آردن اشخاص روي دو چرخه ممنـوع اسـت مگـر آنكـه زيـن اضـافي بـراي ايـن                          :١٤٧ماده  

  .آارداشته باشد 
  : دو چرخه سواران مكلفند  :١٤٨ماده 

از وسـائل نقليـه اي آـه در آنـار راه            هنگام حرآت آامال از طرف راست راه عبور نماينـد و بريـا گذشـتن                 -١
  .توقف آرده اندمنتها ي احتياط را بعمل آورند

 در صورت تعداد دو چرخه سواران در يك رديف حرآت آنند مگـر آنكـه معبـر ويـژه اي آنهـا اختـصاص داده               -٢
  .دراين صورت حق ندارند از خارج از معبر ويژه عبور و مرور نمايند. شده باشد

  .دو چرخه سوار از پياده رو و وسط دستجات ، بازار نقاط شلوغ و پر تردد ممنوع است  عبور  :١٤٩ماده 
دوچرخه سواران حق ندارند حين رانندگي با ر و اشياء ديگري حمل آنند يـا حرآـات ورزشـي                    : ١٥٠ماده  

  .نمايند يا اعمالي انجام دهند آه مستلزم برداشتن دست هاي آنان از روي فرمان باشد
  

  مقررات مختلف :فصل دهم  •
•   

ه ديگر حرآـت ميكننـد موظفنـد فاصـله           رانندگان وسائل نقليه اي آه درپشت سر وسيله نقلي          :١٥١ماده  
  .مناسبي را براي جلوگيري از تصادفات حفظ آنند

 آاميونهـاي بـزرگ و وسـائل نقليـه ديگـري آـه داراي يـدآهاي طويـل هـستند موقـع عبـور در                           :١٥٢ماده  
راههاي غير مسكوني بايد فاصله بيشتري با وسائل نقليه جلوي خود داشته باشند به طوري آه وسـيله                  

در جلـوي آنهـا واردمـسير اوليـه     “  ديگري آه از آنها سـبقت مـي گيـرد بتوانـد پـس از سـبقت مجـددا                 نقليه
  .بشود
 وسايل نقليه اي آه به صورت آاروان و دسته جمعي در راهها عبور ميكنند نيز مشمول مـاده     :١٥٣ماده  

انـد پـس از سـبقت       فواصل آنها بايد به قدري باشد آه وسيله نقليـه سـبقت گيرنـده بتو              . فوق مي باشند    
  .براي ورود به مسير اوليه به آساني داخل اين فواصل گردد

در قسمت جلوي وسـيله نقليـه و همچنـين گذاشـتن           ) با راننده ( سوار آردن بيش از سه نفر         :١٥٤ماده  
  .بار يا اشياء ديگر در جلو يا عقب آن اعم از داخل يا خارج آه مانع ديد راننده گردد ممنوع است

 رانندگان وسائل نقليه سنگين در موقع عبور از جاده هاي تنـگ يـا عقـب رانـدن بايـد يـك نفـر                         : ١٥٥ماده  
  .آمك راننده برا ياحتراز از هر گونه خطري همراه داشته باشند

  . حرآت با دنده خالص در سرازيري ها ممنوع است :١٥٦ماده 
جهـت اطفـاء حريـق در خيابـان          وسـائل نقليـه نبايـد از روي لولـه هـاي آب آتـش نـشاني آـه                      :١٥٧ماده  

  .قرارگرفته عبور نمايند مگر با اجازه متصديان آتش نشاني 
   :١٥٨ماده 

  .حق سوار آردن مسافر را با داشتن مسافر قبلي ندارند"  رانندگان تاآسيها مطلقا-١
  رانندگان تاآسي ها موظفند پس از سوار شدن مسافر و مقارن شروع به حرآـت تاآـسيمتر را بـه آـار            -٢

در صورت فقدان يا خرابي تاآـسيمتر حـق آـار آـردن ندارنـد مگـر در نقـاطي آـه شـهرباني نـصب                          . اندازند
  .تاآسيمتر را ضروري اعالم نكرده باشد

 رانندگان ساير وسائل نقليه عمومي آه در بست آرايه داده ميشوند نبايـد بـدون رضـايت آرايـه آننـده                      -٣
  .شخص ديگري را سوار آنند

دن مسافر براي وسائل نقليه عمومي آه در شهر و حومـه آـار ميكننـد همچنـين نرسـاندن                     امتناع از بر   -٤
  .مسافر به مقصد ممنوع است

 رانندگان وسائل نقليه عمومي و آمك رانندگان آنها نبايد با مسافران با خشونت و بـي احترامـي رفتـار                     -٥
  .نمايند
 يا استعمال دخانيات نمايند يا خوراآي يا         رانندگان حق ندارند ضمن رانندگي با آسي صحبت         :١٥٩ماده  

  .به جلو توجه داشته باشند" آشاميدني ميل آنند و بايد آامال
استفاده راننده در حين رانندگي از هرگونه وسايل و تجهيـزات و يـا اشـتغال اعـضاي مـوثر وي آـه                       : تبصره  

  .باعث انحراف ذهني و توجه در حين رانندگي گردد ممنوع است
  .رانندگي براي آسي آه نوشابه الكلي صرف آرده تا رفع آامل آثار آن ممنوع است  :١٦٠ماده 



 در موردي آه مـامورين راهنمـائي و راننـدگي نـسبت بـه وجـود حالـت مـستي راننـده اي ظنـين                       :تبصره  
شوند وسيله نقليه را متوقف ساخته وبالفاصله ميزان الكل خون راننده را بوسـيله دسـتگاه الكـل سـنج از               

هرگاه ميزان الكل بيشتر از پنجاه سانتي گرم در ليتر خـون باشـد              . تعيين مينمايد ) الكل تست   (نفس  راه ت 
از ادامه رانندگي او تا اعاده حالت عادي و رسيدن ميزان الكل خون به آمتر از پنجـاه سـانتي گـرم در ليتـر                    

  .خون جلوگيري خواهند آرد
  .سائل نقليه عمومي مسافربري مجاز نيست سوارآردن اشخاص آلوده به آثافت در و :١٦١ماده 
 هرراننده موظف است حين رانندگي گواهينامه رانندگي خويش را همـراه داشـته باشـد و در                   :١٦٢ماده  

مأمور موظف است پس از مالحظه گواهينامـه        . صورت تقاضاي مأموران انتظامي آن را ارائه و تسليم نمايد         
ب قانون يا آئين نامـه اخـذ گواهينامـه بمنظـور درج تخلـف در آنهـا                  آنرا مسترد دارد مگر در مواردي آه بموج       

  .در اينصورت در قبال دادن رسيد اخذ ميگردد. ضرورت داشته باشد
سوت بلبلي و بطور آلـي هـر نـوع وسـيله اخبـار صـوتي بـا صـداي                    :   نصب بوقهاي شيپوري      :١٦٣ماده  

 يـا مكـرر ويـا در محلهـائي آـه ايـن عمـل                ناهنجار و غير عادي و همچنين زدن بـوق ممتـد يـا غيـر ضـروري                
  .بوسيله عالمتي منع شده ممنوع است

 وسائل نقليـه امـدادي ، در مـواقعي آـه جهـت انجـام مأموريـت فـوري در حرآتنـد، در صـورت                    :١٦٤ماده  
بكاربردن چراغ گردان مخصوص اعالم خطر يا آژير تا حدودي آه موجب بروز تـصادف نـشود مجـاز بـه انجـام                       

  :مي باشنداعمال زير 
  . توقف در محل ممنوعه-١
  . تجاوز از ساعت مجاز-٢
  . سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر-٣
  . عبور از طرف چپ راه-٤
  . دورزدن در نقاط ممنوعه-٥
 گذشتن ازچراغ قرمز يا عدم رعايت عالئم ديگـر ايـست مـشروط بـه اينكـه از سـرعت وسـيله نقليـه در                   -٦

  .مكان آاسته شود اينگونه محل ها تا حداقل ا
 وسائل نقليه امدادي آه مجاز به داشتن سـوت خطـر يـا زنـگ مخـصوص مـي باشـد فقـط در                       :١٦٥ماده  

  .مواقعيكه براي انجام مأموريت مهم و فوري در حرآتند بايد از آنها استفاده نمايند 
ه از عالئـم     اتومبيل هاي مدارس فقـط در مواقـع سـوار و پيـاده آـردن شـاگردان حـق اسـتفاد                      :١٦٦ماده  

  . را دارند٥٢بصري مذآور در ماده 
 در موقع برف و يخ بندان و به طور آلي در صورت اعالم مقامات و مـأموران انتظـامي راننـدگي     :١٦٧ماده  

  .با وسيله نقليه اي آه چرخهاي آن به زنجير مجهز نباشد ممنوع است
ارت شمار ه گذاري بار يا مـسافر گرفتـه           راندن وسيله نقليه اي آه بيش از ظرفيت مندرج درآ           :١٦٨ماده  

  .ممنوع است
 عبور وسائل نقليه در پياده رو يا از وسط دستجات ارتش يا مأموران انتظامي يا دانش آمـوزان                    :١٦٩ماده  

يا تشييع آنندگان جنازه ها يا ساير دسـتجات تـشريفاتي و همچنـين بـوق زدن در ايـن قبيـل مـوارد مجـاز                          
  .نيست
ان بارآشهاي موتوري بزرگ بايد يك نقـر شـاگرد راننـده همـراه داشـته باشـند و سـوار                      رانندگ  :١٧٠ماده  

  .آردن مسافر باستثناي يكنفر پهلوي راننده مجاز نيست 
 سوار شدن و سوارآردن اشخاص روي گلگيـر يـا رآـاب يـا محـل ديگـري در قـسمت خـارجي                         :١٧١ماده  

  .وسائل نقليه ممنوع است 
 نقليه در حال حرآت باد آامال بـسته باشـد و بـا زآـردن آنهـا قبـل از توقـف         درهاي هر وسيله   :١٧٢ماده  

  .آامل مجاز نيست 
 رانندگان وسائل نقليه هنگام عبور ازمعابر و گذرگاهها ي تنگ يا پر جمعيـت و يـا در مواقعيكـه               :١٧٣ماده  

ل وقـوع حادثـه يـا     متر مقابل آنها مرئي نيست مكلفند آهسته حرآت آنند و در صـورت احتمـا    ٥٠بيشتر از   
  .اخالل نظم ومزاحمت بر حسب مورد حرآتوسيله نقليه راـ آنديا آنرا متوقف سازند

 عبور و سائل نقليه سنگين آه حداآثر سرعت آنهـا ازپـانزده آيلـومتر در سـاعت تجـاوز نمـي                       :١٧٤ماده  
ها به اولين پـست راه  آند مانند تراآتورهاي زنجيري و غلطك هاي جاده آوبي و غيره بايد قبل از رسيدن آن   

آهن يا ايستگاه خبر داده شود تا تدارك احتياطي الزم جهت عبور بي خطـر آنهـا از تقـاطع راه آهـن فـراهم            
  .گردد

 رانندگان اين قبيل وسائل نقليه موظفند هنگامي آه عبور آنها از تقاطع راه اهـن مجـاز اسـت             :١٧٥ماده  
 مشاهده طرفين و اطمينان از عدم خطـر احتمـالي از آنجـا              قبل ا ز رسيدن به آن توقف آامل آنند و پس از           

در مواقعي آه نزديك شدن قطار به وسيله عالئم يا صداي لكوموتيو اعالم مي شود تا عبور قطـار                . بگذرند  
  .از تقاطع نبايد عبور نمايند

ايـد بـا فرمـان     هرگاه مأمور راهنما در محل تقاطع راه آهن حضور داشته باشد عبور از تقـاطع ب                :١٧٦ماده  
  .او انجام گيرد

 هيچ آسي حق ندارد وسيله نقليه اي را آه متقلـق بـه او نيـست يـا راننـده آن نمـي باشـد              :١٧٧ماده  
بدون اجازه آسيكه آنرا در اختيار دارد ازمحل خود حرآتدهـديا بـا ان راننـدگي آنـد مگـر مـأموران انتظـامي                        

  .آنهم در حدود مقررات و وظايف قانوني 
 هيچ آس نمي تواند به شخص فاقـد گـواهي نامـه راننـدگي الزم اجـازه راننـدگي بـا وسـيله              :١٧٨ماده  

  .نقليه خود را بدهد 



 هيچكس حـق نـدارد هـيچ نـوع وسـيله نقليـه اي را آـه طبـق نظـر آارشـناس شـهرباني يـا :١٧٩ماده
ن نامه باشـد در راههـاژاندارمري داراي عيب و نقص فني بوده يا فاقد وسايل ايمني آامل مقرر در اين آئي

  .براند
 مأموران مسئول راه مكلفند از عبور و مرور در بعضي راههـا آـه بـه واسـطه خرابـي يـا علـل:١٨٠ماده

ديگر خطرناك مي باشد تا تغيير و رفع علل خطـر جلـوگيري بـه عمـل آورنـد يـا از حرآـت برخـي از وسـائل
  .رندنقليه يا غير مجاز به وسائل الزم معانعت به عمل آو

 حمل مسافر با وسـيله نقليـه اي آـه داراي پـالك شخـصي اسـت جـز در مـوارد اضـطراري و :١٨١ماده
همچنين سوار آردن اشخاص روي بار بارآشهاي موتوري يا در محل مخصوص بار آنهـا ممنـوع اسـت مگـر

  .با اجازه شهرباني
ر موارديكه شهرباني اجـازه حمـلحمل جنازه بايد با وسيله نقليه مخصوص انجام گيرد مگر د : ١٨٢ماده

  .آنرا با ساير وسائل نقليه داده باشد
 هيچكس حق ندارد در حالي آه سوار دو چرخـه يـا آفـشهاي چرخـدار يـا سـه چرخـه هـاي :١٨٣ماده

بدون رآاب يا اتومبيلهاي اسباب بازي است به وسائل نقليه د ر حال حرآـت تكيـه نمايـد و آنهـا را وسـيله
تكيـه نمـودن و آويـزان شـدن اشـخاص نيـز بـه. وسيله آه بر آن سوار است قرار دهـدحرآت خودياحرآت

  .وسائل نقليه ممنوع است
 ريختن شيشه ، بطري، ميخ ، سيم ، حلبي ، مايعات لزج و به طور آلي هر چيزي آه باعـث :١٨٤ماده

  .منوع استصد راه و ايجاد خطر و انحراف وسائل نقليه از مسير حرآت باشد بر روي راهها م
 و) جز عالمت آانون جهانگردي و آنچه دراين آئين نامه پيش بينـي شـده( نصب هرنوع عالئم :١٨٥ماده

پالآهاي متفرقه و پرچم و همچنين الصاق هـر نـوع آگهـي و نوشـته و عكـس و نوشـتن عبـارات و ترسـيم
  .وع استنقوش روي شيشه يا بدنه داخل يا خارج وسائل نقليه بدون اجازه شهرباني ممن

  . حرآت وسائل نقليه چرخ فلزي در معابر شهري مجاز نيست :١٨٦ماده
  . اعمال ذيل در خيابانها و معابر شهري ممنوع است مگر با اجازه شهرباني :١٨٧ماده
  . بستن يا خوراك دادن دامها و پرندگان يا رها آردن آنها بدون نگهبان-١
  . نقليه مسابقه با اسب ياساير حيوانات و وسائل-٢
  . ورزش و مسابقه هاي ورزشي-٣

 هرآس آه مسئول حرآت دادن و هدايت حيوانات است بايـد عالئـم راهنمـائي و راننـدگي و :١٨٨ماده
  .آن قسمت از مقررات اين آئين نامه را آه به وي مربوط ميشود در راههاي عمومي رعايت نمايد

 آار مي آنند موظفند قبل از شروع بكار عالئم اشخاصي آه بهر عنوان روي راههاي عمومي :١٨٩ماده
ايمني عبور و مـرور را در محـل و بـه لباسـهاي آـارگران و وسـائل نقليهخـود نـصب آننـد در غيـر اينـصورت

  .مأمورين انتظامي موظفند از آار آنان جلوگيري بعمل آورند
ل نقليه در سواره روي جز مأموران انتظامي هيچكس حق ندارد براي هدايت يا حفاظت وسائ :١٩٠ماده

  .خيابان بايستد يا قدم بزند
  : عابرين پياده موظفندآه :١٩١ماده
  . درمحل هائيكه پياده رو وجود دارد از داخل سواره رو عبور نكنند-١
در محل هائيكه پياده رو وجود ندارد يا در صورت وجود بجهـاتي قابـل اسـتفاده نباشـد هنگـام حرآـت از-٢

ي اليه سمت چپ خود بطوريكه حرآت وسائل نقليه مقابل در خالف جهت ايشان انجـامسواره رو از منته
  .گيرد عبور آنند

  .از گذرگاههاي پياده عبور آنند“  براي گذشتن از عرض راه حتما-٣
هنگام عبور از گذرگاههاي پياده مراقب حرآت وسائل نقليـه باشـند و ناگهـان از پيـاده رو بـه سـواره رو-٤

  .داخل نشوند
 توقف در سواره روي خيابان براي سوار شدن وسيله نقليه و همچنين صحبت آردن يـا خريـد :١٩٢ماده

  .و فروش با راننده يا سرنشينان وسائل نقليه در سواره رو ممنوع است
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