شماره/893932ت49734هـ
993۱/98/9
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور خارجه
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ـ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ  993۱/99/3بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصـ یکصـد و
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آیین نامه صدور انواع گواهینامه های راننـدگی را
به شرح زیر تصویب نمود:

آییننامه صدور انواع گواهینامههای رانندگی

ماده 9ـ هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتـوری زمینـی راننـدگی نمایـد بایـد گواهینامـه
رانندگی متناسب با آن وسیله را دارا باشد.
تبصره ـ گواهینامه رانندگی برای انواع وسای نقلیه موتوری و غیرموتوری زمینی حسب شرایط بـر
اساس تشخیص و اعالم راهنمایی و رانندگی صادر میشود.
ماده8ـ انواع گواهینامههای رانندگی با شرایط زیر توسط راهنمایی و رانندگی صادر میشود:
ال ـ ـ ـ شــرایط شــرکت در آزمــای هــا و صــدور گواهینامــه موتورســیکلت (بــرای راننــدگی بــا
موتورسیکلتهای با حجم موتور تا دویست سیسی):
9ـ داشتن حداق هجده سال تمام.
8ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیتدار پزشکی.
9ـ ارایه گواهی طی دورههای آموزش نظری و عملی از آموزشگاهها یا مراکز مجاز آموزش رانندگی.

4ـ قبول شدن در آزمونهای تئوری آیین نامه و مهـارت عملـی راننـدگی بـا موتورسـیکلت دویسـت
سیسی.
ب ـ شرایط شرکت در آزمای ها و صدور گواهینامه پایـه سـوم (بـرای راننـدگی بـا وسـای نقلیـه
موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار  9/5تن یا حم حداکثر نه نفر سرنشین بـا احتسـاب
راننده):
9ـ داشتن حداق هجده سال تمام.
8ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیتدار پزشکی.
9ـ ارایه گواهی طی دورههای آموزش کاربری با وسیله نقلیه مورد تقاضـا از آموزشـگاهها یـا مراکـز
مجاز آموزش رانندگی.
4ـ قبول شدن در آزمونهای نظری آییننامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.
تبصره ـ در گواهینامه های ویژه ،نوع وسیله نقلیه ای که دارنده می تواند با آن کار و راننـدگی نمایـد
قید میشود.
ماده9ـ مدت اعتبار انواع گواهینامه رانندگی ده سال است و پـس از پایـان اعتبـار آن و در صـورت
احراز سالمت جسمی و روانی ،برای دوره های ده ساله تجدید می شود .افرادی که سن آنها بـی

از

هفتاد سال تمام باشد ،مکلفند هر پنج سال یک بـار جهـت احـراز سـالمت جسـمی و روانـی و در
صورت لزوم ،تعویض گواهینامه متناسب با شرایط جسمی و روانی خـود بـه راهنمـایی و راننـدگی
مراجعه نمایند.
ماده4ـ دارندگان گواهینامه های رانندگی موتورسیکلت و پایه سوم در اولین مرحله صـدور در سـال
اول مکل به رعایت محدودیتها و شرایط ویژه ای میباشـند کـه در صـورت رعایـت آنهـا و رعایـت
مقررات این آییننامه گواهینامه رانندگی آنان تا سق مندرج در ماده ( )9معتبر خواهد بود.

تبصره ـ شرایط و ضوابط مربوط بـه محـدودیتهای راننـدگی در سـال اول صـدور گواهینامـه هـای
موتورسیکلت و پایه سوم به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سـه مـاه پـس از ابـال ایـن
آییننامه ،توسط نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه و به تأیید وزیر کشور خواهد رسید.
ماده 5ـ راهنمایی و رانندگی می تواند در صورت لزوم ،آزمای
و مهارت عملی را پی

مجدد مقررات راهنمایی و راننـدگی

از صدور گواهینامه از درخواستکنندگان به عم آورد.

مــاده 9ــ مراجــع انجــام معاینــات پزشــکی و همچنــین ضــوابط احــراز ســالمت جســمی و روانــی
درخواست کنندکان و هرگونه تغییر در آن به پیشنهاد وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی
توسط کارگروهی متشک از نمایندگان وزارتخانه های کشور ،راه و شهرسازی و بهداشـت ،درمـان و
آموزش پزشکی و راهنمایی و رانندگی تعیین میشود.
ماده7ـ آزمون آیین نامه و مقررات راهنمـایی و راننـدگی بـه صـورت نوشـتاری یـا رایانـه ای انجـام
می گیرد .در موارد خاص ،راهنمایی و رانندگی می تواند آزمونهـای نظـری را بـه صـورت شـنیداری
انجام دهد.
ماده  2ـ مکان آزمون ها و نوع وسیله نقلیه برای احراز مهارت عملی رانندگی کـه متناسـب بـا نـوع
گواهینامه رانندگی درخواستی متقاضیان است توسط راهنمایی و رانندگی تعیین میشود.
ماده3ـ گواهینامه مجاز برای رانندگی بـا وسـای نقلیـه خـاص بایـد بـا توجـه بـه اتـا و شاسـی
وسیلهنقلیه و متناسب با نوع گواهینامه مربوط در جدول انواع گواهینامهها موضوع مـاده ( )99ایـن
آییننامه ،باشد.
ماده9۱ـ دارنده گواهینامه موتورسیکلت پس از سه سال از اخذ گواهینامه و رسیدن به سن بیسـت
و سه سال تمام می تواند با موتورسیکلت های با حجم موتور بی

از دویست سیسی نیـز راننـدگی

نمایند.
ماده99ـ دارندگان گواهینامه هر پایه به استثنای گواهینامههای ویژه و موتورسیکلت مـیتواننـد بـا
هر نوع وسای نقلیه در نظر گرفته شده برای پایه قب  ،رانندگی نمایند و برای رانندگی بـا وسـای
نقلیه خدمات عمومی ،حسب مورد دارا بودن گواهینامه پایه دوم یا یکم الزامی است.

ماده98ـ برای رانندگی با وسای نقلیـه دارای جرثقیـ  ،دارا بـودن گواهینامـه متناسـب بـا نـوع و
کاربری وسیله نقلیه در جدول انواع گواهینامهها موضوع ماده ( )99این آییننامه ،الزامی است.
ماده99ـ گواهینامه هایی که بر اساس مقررات قبلی صادر شده انـد بـه شـرح و مطـاب جـدول زیـر
معادلسازی میشوند:
9ـ ال ـ پایه یک گروه «پ» و «ت» معادل پایه یکم
8ـ پایه دوم و (ب ـ  )8معادل پایه دوم
9ـ (ب ـ  )9معادل پایه سوم
4ـ موتورسیکلت با رعایت ماده ( )9۱این آییننامه ،معادل موتورسیکلت
جدول طبقه بندی انواع گواهینامه های رانندگی
ردی
9

نوع و یا پایه وسای نقلیه مجاز برای رانندگی
موتـــــــور
سیکلت

انواع موتور سیکلت

گواهینامــــه
پی

نیاز

-

شرط سنی
 92سال تمام

وسای نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن
8

پایه سوم

9

پایه دوم

4

پایه یکم

5

ویژه

و ظرفیــت بــار  5/9تــن و یــا بــرای حم ـ

-

 92سال تمام

حداکثر  3نفر سرنشین با احتساب راننده
وسای نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن
و ظرفیت بار  9تن و یا برای حمـ حـداکثر پایه سوم

 89سال تمام

 89نفر سرنشین با احتساب راننده
وسای نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن
و ظرفیت بار بی
بی

از  9تن و یا بـرای حمـ

پایه دوم

 85سال تمام

از  89نفر سرنشین

انــواع وســیله نقلیــه عمرانــی ،صــنعتی،
کشاورزی و کارگاهی

-

 8۱سال تمام

ماده94ـ وضعیت ظاهری درخواست کننده گواهینامه ،از جهت وجود نقص عضو ،با گواهی سـالمت
جسمی و روانی صادر شده از مراکز مجاز پزشکی به وسیله افسران کارشناس راهنمایی و راننـدگی
تطبی داده می شود و در صورت وجود مغایرت ،موضـوع بـه کمیسـیون پزشـکی نیـروی انتظـامی
ارجاع میشود.
ماده95ـ درخواست کننده هر نوع گواهینامـه راننـدگی بایـد مـدارکی را کـه از طـرف راهنمـایی و
رانندگی اعالم میشود به مراجع آگهی شده ارایه نماید.
ماده99ـ مندرجات گواهینامه رانندگی شام جـدول انـواع گواهینامـه ،پایـه گواهینامـه راننـدگی،
شناسه اطالعات دارنده ،مدت اعتبار ،مشخصات راننده (کدملی) ،نام واحد صادرکننده ،امضای مقام
صادرکننده ،شماره و تاریخ صدور ،عکس درخواست کننـده ،مهـر واحـد صـدور و سـایر مشخصـات
مرتبط با نوع گواهینامه حسب تشخیص راهنمایی و رانندگی میباشد.
ماده97ـ هرگاه درخواستکننده گواهینامه رانندگی در آزمای های مربوط موف شـود ،گواهینامـه
رانندگی وی پس از رؤیت مدارک الزم صادر و به او تسلیم خواهد شـد .دارنـده گواهینامـه موظـ
است ظرف یک ماه پی

از پایان مهلت مقرر ،برای تجدید ،تمدید مدت اعتبـار یـا تعـویض آن بـه

گواهینامه معادل به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید .راهنمایی و رانندگی هنگام تجدید ،تمدیـد
یا تعویض گواهینامه ،ضمن دریافت گواهی سالمت جسمی و روانی از درخواست کننـده ،مـی توانـد
آزمونهای الزم را از وی به عم آورد .مأموران راهنمـایی و راننـدگی و پلـیس راه موظفنـد هنگـام
بررسی گواهینامه رانندگان در صورتی که تاریخ اعتبار آن سپری شده باشد ،گواهینامه راننـدگی را
با ارایه رسید اخذ و پس از اعمال قانون ،گواهینامه یاد شده را برای تمدید یا تجدید به اداره مربوط
ارسال نمایند .دارنده گواهینامه موظ است ظرف یک ماه با مراجعه به واحد مربوط برای دریافـت
گواهینامه رانندگی جدید اقدام نماید.
تبصره9ـ دستورالعم نحوه زمان بندی و ضوابط چگونگی انجـام آزمونهـا تجدیـد ،تمدیـد اعتبـار و
تجدید آزمون در صورت مردود شدن درخواستکننده توسط راهنمایی و رانندگی تهیه میشود.

تبصره8ـ دریافت هرگونه خدمات مربوط به گواهینامه رانندگی منوط به ارایه مفاصاحساب تخلفات
رانندگی فرد متقاضی میباشد.
ماده92ـ در صورتی که دارنده یک نوع گواهینامه بخواهد برای دریافت نوع دیگر گواهینامـه اقـدام
نماید ،موظ است در آزمونهای مربوط شرکت کند .پس از قبول شدن ،چنانچـه گواهینامـه قبلـی
پی نیاز دریافت گواهینامه مورد درخواسـت باشـد ،گواهینامـه قبلـی از درخواسـت کننـده اخـذ و
گواهینامه جدید صادر و به وی تحوی میشود.
ماده93ـ رانندگی با هر نوع تاکسـی و وسـای نقلیـه عمـومی در شـهرها و وسـای نقلیـه عمـومی
جاده ای ،عالوه بر گواهینامه رانندگی متناسب ،حسب مورد نیازمند داشتن مجوز از شهرداری و یـا
دفترچه کار یا برگ صادر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی میباشد.
ماده8۱ـ در صورتی که گواهینامـه راننـدگی مفقـود شـود یـا از بـین بـرود ،دارنـده آن مـی توانـد
درخواست صدور المثنا نماید ،پس از احراز درستی ادعای درخواست کننده و سپری شدن حـداکثر
دو ماه از زمان اعالم ،گواهینامه المثنا صادر و به وی تسلیم میشود.
ماده89ـ در صورت فقدان گواهینامه در اثر حوادثی از قبی آتـ

سـوزی ،سـی و زلزلـه بـا ارایـه

گواهی از مراجع ذیصالح ،گواهی موقت رانندگی برای مدت انتظار صادر میشود.
ماده88ـ دارندگان گواهینامه های معتبر خارجی (اعم از ایرانیان یا خارجیان) می توانند تا ش

مـاه

پس از ورود ،در ایران رانندگی نمایند .در صورت تمای به ادامه رانندگی در ایران بایـد نسـبت بـه
تبدی گواهینامه خارجی خود به گواهینامه ایرانی اقدام نمایند.
ماده89ـ تبدی گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده از کشورهای خارجی که گواهینامه صـادر
شده از ایران در قلمرو سرزمینی آنان برای رانندگی معتبر محسوب مـی شـود ،بـا رؤیـت ترجمـه و
اص گواهینامه خارجی و سایر مـدارک الزم و احـراز سـالمت جسـمی و روانـی درخواسـت کننـده
صورت می پذیرد .در موارد دیگر تبدی گواهینامه های رانندگی با تأیید وزارتخانه های کشور و امـور
خارجه صورت میپذیرد.

ماده 84ـ مأموران سیاسی و کنسولی و اعضـای سـازمانهای بـین المللـی مـی تواننـد بـرای تبـدی
گواهینامــههــای خــود مــدارک منــدرج در مــاده ( )89ایــن آیــیننامــه را حســب مــورد از طریـ
وزارتخانههای امور خارجه و کشور به راهنمایی و رانندگی ارسال نمایند.
ماده85ـ صدور گواهینامه مجدد برای کسـانی کـه گواهینامـه راننـدگی آنـان توقیـ شـده باشـد
امکان پذیر نیست و در صورت صادر شدن و تحوی از درجه اعتبـار سـاقط مـی باشـد و بـه وسـیله
راهنمایی و رانندگی اخذ و ابطال خواهد شد.
ماده89ـ راهنمایی و رانندگی موظ است در صورتی که گواهینامه رانندگی اشتباه یا ناقص صـادر
شده باشد از دارنده آن اخذ و پس از رفع اشتباه و نقص ،گواهینامـه صـحی صـادر کنـد و بـه وی
تحوی دهد.
ماده87ـ هرگاه دارنده گواهینامه یکی از شرایط پزشکی موضوع ماده ( )9این آیین نامه را از دسـت
بدهد ،موظ است ظرف یک ماه به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید .راهنمایی و رانندگی دارنده
گواهینامه را برای انجام معاینات و آزمایشهای ضروری پزشـکی بـه مراکـز پزشـکی مجـاز معرفـی
می نماید .در صورت احـراز عـدم وجـود شـرایط و صـالحیت راننـدگی توسـط مراکـز یــاد شـده،
گواهیـنامه از وی اخذ و ابطال می شود .در صورت تقاضا ،حسـب مقـررات گواهینامـه متناسـب بـا
شرایط جسمانی وی تعیین و پس از صدور به وی تسلیم میشود.
تبصره ـ در صورت کش نقص عضو مؤثر از سوی مأموران راهنمایی و رانندگی و عـدم قیـد آن در
گواهینامه رانندگی ،گواهینامه رانندگی اخذ می شود و تا زمان بررسیهای پزشـکی و اعـالم امکـان
صدور گواهینامه مجدد ،دارنده گواهینامه ح رانندگی ندارد.
ماده 82ـ در صورت ارتکاب و تعدد تخلفات مهم و پرخطر رانندگی ،بر اساس قـانون رسـیدگی بـه
تخلفات رانندگی ـ مصوب  9923ـ با راننده متخل رفتار خواهد شد.
ماده83ـ نحوه ،شرایط و تعیین مسئول صدور گواهینامه راهبران انواع وسـای حمـ و نقـ ریلـی
شهری و حومه ،برابر دستورالعملی خواهد بود کـه بـه تصـویب شـورای عـالی همـاهنگی ترافیـک
شهرهای کشور میرسد.

ماده9۱ـ راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکل است تـا پایـان برنامـه
پنجساله پنجم توسـعه جمهوری اسالمی ایران ـ مصـوب 9923ــ نسـبت بـه الکترونیکـی نمـودن
خدمات صدور گواهینامه رانندگی اقدام نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

