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 آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی

 6/12/1390                                                                          ّـ 41794ت/239698ضوبضُ

ِ ّبی ضاًٌسگی   آییي ًبهِ غسٍض اًَاع گَاّیٌبه

 

 ٍظاضت وطَض ـ ٍظاضت ضاُ ٍ ضْطسبظی ـ ٍظاضت اهَض ذبضخِ

 ٍظاضت ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش پعضىی ـ ًیطٍی اًتظبهی خوَْضی اسالهی ایطاى

اغل یىػس ٍ سی ٍ ّطتن   ثٌب ثِ پیطٌْبز ٍظاضت وطَض ٍ ثِ استٌبز 9/11/1390ّیئت ٍظیطاى زض خلسِ هَضخ 

ِ ّبی ضاًٌسگی ضا ثِ ضطح ظیط تػَیت ًوَز لبًَى اسبسی خوَْضی اسالهی ایطاى آییي ًبهِ غسٍض اًَاع    :گَاّیٌبه

 

ِ ّبی ضاًٌسگی  آییي ًبهِ غسٍض اًَاع گَاّیٌبه

 

گَاّیٌبهِ ضاًٌسگی هتٌبست ثب  ـ ّط وس ثرَاّس ثب ّط ًَع ٍسیلِ ًملیِ هَتَضی ظهیٌی ضاًٌسگی ًوبیس ثبیس 1هبزُ 

  .آى ٍسیلِ ضا زاضا ثبضس

ِ  ضاًٌسگی ثطای اًَاع ٍسبیل ًملیِ هَتَضی ٍ غیطهَتَضی ظهیٌی  حست ضطایظ ثط اسبس  تجػطُ ـ گَاّیٌبه

  .تطریع ٍ اػالم ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی غبزض هی ضَز

ِ ّبی ضاًٌسگی ثب ضطایظ ظیط تَسظ ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی 2هبزُ   :غبزض هی ضَز ـ اًَاع گَاّیٌبه

هَتَضسیىلت ّبی ثب حدن  ثطای ضاًٌسگی ثب )الف ـ ضطایظ ضطوت زض آظهبیص ّب ٍ غسٍض گَاّیٌبهِ هَتَضسیىلت 

  :(هَتَض تب زٍیست سی سی

  .ـ زاضتي حسالل ّدسُ سبل توبم1 

  .ـ اضایِ گَاّی سالهت خسوی ٍ ضٍاًی اظ هطاخغ غالحیتساض پعضىی2 

  .آهَظش ضاًٌسگی ـ اضایِ گَاّی عی زٍضُ ّبی آهَظش ًظطی ٍ ػولی اظ آهَظضگبّْب یب هطاوع هدبظ 3 

  .زٍیست سی سی ـ لجَل ضسى زض آظهًَْبی تئَضی آییي ًبهِ ٍ هْبضت ػولی ضاًٌسگی ثب هَتَضسیىلت 4 

ٍسبیل ًملیِ هَتَضی ثب حساوثط  ثطای ضاًٌسگی ثب )ة ـ ضطایظ ضطوت زض آظهبیص ّب ٍ غسٍض گَاّیٌبهِ پبیِ سَم 
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  :(سطًطیي ثب احتسبة ضاًٌسُ  تي یب حول حساوثط ًِ ًفط 5/3هدوَع ٍظى ٍ ظطفیت ثبض 

  .ـ زاضتي حسالل ّدسُ سبل توبم1 

  .ـ اضایِ گَاّی سالهت خسوی ٍ ضٍاًی اظ هطاخغ غالحیتساض پعضىی2 

یب هطاوع هدبظ آهَظش  ـ اضایِ گَاّی عی زٍضُ ّبی آهَظش وبضثطی ثب ٍسیلِ ًملیِ هَضز تمبضب اظ آهَظضگبّْب 3 

  .ضاًٌسگی

  .هطثَط ـ لجَل ضسى زض آظهًَْبی ًظطی آییي ًبهِ ٍ هْبضت ػولی ضاًٌسگی ثب ٍسیلِ ًملیِ 4 

ِ ای وِ زاضًسُ هی تَاًس ثب آى وبض ٍ  ِ ّبی ٍیژُ، ًَع ٍسیلِ ًملی   .ضاًٌسگی ًوبیس لیس هی ضَز تجػطُ ـ زض گَاّیٌبه

ٍ زض غَضت احطاظ سالهت  ـ هست اػتجبض اًَاع گَاّیٌبهِ ضاًٌسگی زُ سبل است ٍ پس اظ پبیبى اػتجبض آى 3هبزُ

وِ سي آًْب ثیص اظ ّفتبز سبل توبم ثبضس،  افطازی . خسوی ٍ ضٍاًی، ثطای زٍضُ ّبی زُ سبلِ تدسیس هی ضَز

سالهت خسوی ٍ ضٍاًی ٍ زض غَضت لعٍم، تؼَیض گَاّیٌبهِ هتٌبست  هىلفٌس ّط پٌح سبل یه ثبض خْت احطاظ 

  .ضٍاًی ذَز ثِ ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی هطاخؼِ ًوبیٌس ثب ضطایظ خسوی ٍ 

ِ ّبی ضاًٌسگی هَتَضسیىلت ٍ پبیِ سَم زض اٍلیي هطحلِ 4هبزُ غسٍض زض سبل اٍل هىلف ثِ  ـ زاضًسگبى گَاّیٌبه

ضػبیت آًْب ٍ ضػبیت همطضات ایي آییي ًبهِ گَاّیٌبهِ  ضػبیت هحسٍزیتْب ٍ ضطایظ ٍیژُ ای هی ثبضٌس وِ زض غَضت 

  .هؼتجط ذَاّس ثَز (3)  ضاًٌسگی آًبى تب سمف هٌسضج زض هبزُ 

ِ ّبی هَتَضسیىلت ٍ پبیِ  تجػطُ ـ ضطایظ ٍ ضَاثظ هطثَط ثِ هحسٍزیتْبی ضاًٌسگی زض سبل اٍل غسٍض  گَاّیٌبه

هبُ پس اظ اثالؽ ایي آییي ًبهِ، تَسظ ًیطٍی اًتظبهی  سَم ثِ هَخت زستَضالؼولی ذَاّس ثَز وِ ظطف سِ 

  .تأییس ٍظیط وطَض ذَاّس ضسیس خوَْضی اسالهی ایطاى تْیِ ٍ ثِ 

ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ٍ هْبضت   ـ ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی هی تَاًس زض غَضت لعٍم، آظهبیص هدسز همطضات 5هبزُ

  .ػول آٍضز ػولی ضا پیص اظ غسٍض گَاّیٌبهِ اظ زضذَاست وٌٌسگبى ثِ 

ضٍاًی زضذَاست وٌٌسوبى ٍ   ـ هطاخغ اًدبم هؼبیٌبت پعضىی ٍ ّوچٌیي ضَاثظ احطاظ سالهت خسوی ٍ 6هبزُ

آهَظش پعضىی تَسظ وبضگطٍّی هتطىل اظ ًوبیٌسگبى  ّطگًَِ تغییط زض آى ثِ پیطٌْبز ٍظاضت ثْساضت، زضهبى ٍ 

ِ ّبی وطَض، ضاُ ٍ  ضْطسبظی ٍ ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش پعضىی ٍ ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی تؼییي  ٍظاضتربً

  .هی ضَز
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ِ ای اًدبم هی گیطز ـ آظهَى آییي ًبهِ ٍ همطضات ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ثِ غَضت ًَضتبضی یب 7هبزُ زض هَاضز . ضایبً

  .ثِ غَضت ضٌیساضی اًدبم زّس ذبظ، ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی هی تَاًس آظهًَْبی ًظطی ضا 

هتٌبست ثب ًَع گَاّیٌبهِ   ـ هىبى آظهَى ّب ٍ ًَع ٍسیلِ ًملیِ ثطای احطاظ هْبضت ػولی ضاًٌسگی وِ 8هبزُ 

  .تؼییي هی ضَز ضاًٌسگی زضذَاستی هتمبضیبى است تَسظ ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی 

ِ ًملیِ ٍ هتٌبست ثب  ـ گَاّیٌبهِ هدبظ ثطای ضاًٌسگی ثب ٍسبیل ًملیِ ذبظ ثبیس ثب تَخِ ثِ اتبق ٍ 9هبزُ ضبسی ٍسیل

ِ ّب هَضَع    .ایي آییي ًبهِ، ثبضس (13)هبزُ  ًَع گَاّیٌبهِ هطثَط زض خسٍل اًَاع گَاّیٌبه

ثِ سي ثیست ٍ سِ سبل توبم  ـ زاضًسُ گَاّیٌبهِ هَتَضسیىلت پس اظ سِ سبل اظ اذص گَاّیٌبهِ ٍ ضسیسى 10هبزُ

  .سی سی ًیع ضاًٌسگی ًوبیٌس هی تَاًس ثب هَتَضسیىلت ّبی ثب حدن هَتَض ثیص اظ زٍیست 

ِ ّبی ٍیژُ ٍ هَتَضسیىلت 11هبزُ هی تَاًٌس ثب ّط ًَع ٍسبیل  ـ زاضًسگبى گَاّیٌبهِ ّط پبیِ ثِ استثٌبی گَاّیٌبه

ضاًٌسگی ثب ٍسبیل ًملیِ ذسهبت ػوَهی، حست  ًملیِ زض ًظط گطفتِ ضسُ ثطای پبیِ لجل، ضاًٌسگی ًوبیٌس ٍ ثطای 

  .العاهی است هَضز زاضا ثَزى گَاّیٌبهِ پبیِ زٍم یب یىن 

ثب ًَع ٍ وبضثطی ٍسیلِ ًملیِ  ـ ثطای ضاًٌسگی ثب ٍسبیل ًملیِ زاضای خطثمیل، زاضا ثَزى گَاّیٌبهِ هتٌبست 12هبزُ

ِ ّب هَضَع هبزُ    .العاهی است ایي آییي ًبهِ،  (13)زض خسٍل اًَاع گَاّیٌبه

ِ ّبیی وِ ثط اسبس همطضات لجلی غبزض ضسُ اًس ثِ ضطح ٍ هغبثك 13هبزُ خسٍل ظیط هؼبزل سبظی  ـ گَاّیٌبه

  :هی ضًَس

 هؼبزل پبیِ یىن« ت»ٍ « ح»ـ الف ـ پبیِ یه گطٍُ 1 

 هؼبزل پبیِ زٍم (2ة ـ )ـ پبیِ زٍم ٍ 2 

  هؼبزل پبیِ سَم (1ة ـ )ـ 3 

 ایي آییي ًبهِ، هؼبزل هَتَضسیىلت (10)ـ هَتَضسیىلت ثب ضػبیت هبزُ 4 

 

گَاّی سالهت خسوی ٍ  ـ ٍضؼیت ظبّطی زضذَاست وٌٌسُ گَاّیٌبهِ، اظ خْت ٍخَز ًمع ػضَ، ثب 14هبزُ

وبضضٌبس ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی تغجیك زازُ هی ضَز ٍ زض  ضٍاًی غبزض ضسُ اظ هطاوع هدبظ پعضىی ثِ ٍسیلِ افسطاى 

  .وویسیَى پعضىی ًیطٍی اًتظبهی اضخبع هی ضَز غَضت ٍخَز هغبیطت، هَضَع ثِ 

ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی اػالم  ـ زضذَاست وٌٌسُ ّط ًَع گَاّیٌبهِ ضاًٌسگی ثبیس هساضوی ضا وِ اظ عطف 15هبزُ
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  .هی ضَز ثِ هطاخغ آگْی ضسُ اضایِ ًوبیس

ضاًٌسگی، ضٌبسِ اعالػبت  ـ هٌسضخبت گَاّیٌبهِ ضاًٌسگی ضبهل خسٍل اًَاع گَاّیٌبهِ، پبیِ گَاّیٌبهِ 16هبزُ

غبزضوٌٌسُ، اهضبی همبم غبزضوٌٌسُ، ضوبضُ ٍ تبضید  ، ًبم ٍاحس (وسهلی)زاضًسُ، هست اػتجبض، هطرػبت ضاًٌسُ 

هْط ٍاحس غسٍض ٍ سبیط هطرػبت هطتجظ ثب ًَع گَاّیٌبهِ حست تطریع  غسٍض، ػىس زضذَاست وٌٌسُ، 

  .ضاًٌسگی هی ثبضس ضاٌّوبیی ٍ 

ضَز، گَاّیٌبهِ ضاًٌسگی ٍی پس  ـ ّطگبُ زضذَاست وٌٌسُ گَاّیٌبهِ ضاًٌسگی زض آظهبیص ّبی هطثَط هَفك 17هبزُ

زاضًسُ گَاّیٌبهِ هَظف است ظطف یه هبُ پیص اظ پبیبى  . اظ ضؤیت هساضن الظم غبزض ٍ ثِ اٍ تسلین ذَاّس ضس

توسیس هست اػتجبض یب تؼَیض آى ثِ گَاّیٌبهِ هؼبزل ثِ ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی هطاخؼِ  هْلت همطض، ثطای تدسیس، 

گَاّی سالهت خسوی ٍ  ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ٌّگبم تدسیس، توسیس یب تؼَیض گَاّیٌبهِ، ضوي زضیبفت . ًوبیس 

هأهَضاى ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ٍ پلیس . ثِ ػول آٍضز ضٍاًی اظ زضذَاست وٌٌسُ، هی تَاًس آظهًَْبی الظم ضا اظ ٍی 

ضاًٌسگبى زض غَضتی وِ تبضید اػتجبض آى سپطی ضسُ ثبضس، گَاّیٌبهِ ضاًٌسگی  ضاُ هَظفٌس ٌّگبم ثطضسی گَاّیٌبهِ 

هطثَط اضسبل  ضسیس اذص ٍ پس اظ اػوبل لبًَى، گَاّیٌبهِ یبز ضسُ ضا ثطای توسیس یب تدسیس ثِ ازاضُ  ضا ثب اضایِ 

هطثَط ثطای زضیبفت گَاّیٌبهِ ضاًٌسگی  زاضًسُ گَاّیٌبهِ هَظف است ظطف یه هبُ ثب هطاخؼِ ثِ ٍاحس . ًوبیٌس

  .خسیس السام ًوبیس

توسیس اػتجبض ٍ تدسیس آظهَى زض  ـ زستَضالؼول ًحَُ ظهبى ثٌسی ٍ ضَاثظ چگًَگی اًدبم آظهًَْب تدسیس، 1تجػطُ

  .ضاًٌسگی تْیِ هی ضَز غَضت هطزٍز ضسى زضذَاست وٌٌسُ تَسظ ضاٌّوبیی ٍ 

هفبغبحسبة ترلفبت ضاًٌسگی فطز  ـ زضیبفت ّطگًَِ ذسهبت هطثَط ثِ گَاّیٌبهِ ضاًٌسگی هٌَط ثِ اضایِ 2تجػطُ

  .هتمبضی هی ثبضس

گَاّیٌبهِ السام ًوبیس، هَظف  ـ زض غَضتی وِ زاضًسُ یه ًَع گَاّیٌبهِ ثرَاّس ثطای زضیبفت ًَع زیگط 18هبزُ

چٌبًچِ گَاّیٌبهِ لجلی پیص ًیبظ زضیبفت گَاّیٌبهِ  پس اظ لجَل ضسى، . است زض آظهًَْبی هطثَط ضطوت وٌس

  .اظ زضذَاست وٌٌسُ اذص ٍ گَاّیٌبهِ خسیس غبزض ٍ ثِ ٍی تحَیل هی ضَز هَضز زضذَاست ثبضس، گَاّیٌبهِ لجلی 

ػوَهی خبزُ ای، ػالٍُ ثط  ـ ضاًٌسگی ثب ّط ًَع تبوسی ٍ ٍسبیل ًملیِ ػوَهی زض ضْطّب ٍ ٍسبیل ًملیِ 19هبزُ

اظ ضْطزاضی ٍ یب زفتطچِ وبض یب ثطي غبزض ضسُ اظ  گَاّیٌبهِ ضاًٌسگی هتٌبست، حست هَضز ًیبظهٌس زاضتي هدَظ 
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  .سَی ٍظاضت ضاُ ٍ ضْطسبظی هی ثبضس

هی تَاًس زضذَاست غسٍض الوثٌب  ـ زض غَضتی وِ گَاّیٌبهِ ضاًٌسگی هفمَز ضَز یب اظ ثیي ثطٍز، زاضًسُ آى 20هبزُ

سپطی ضسى حساوثط زٍ هبُ اظ ظهبى اػالم، گَاّیٌبهِ الوثٌب  ًوبیس، پس اظ احطاظ زضستی ازػبی زضذَاست وٌٌسُ ٍ 

  .غبزض ٍ ثِ ٍی تسلین هی ضَز

ثب اضایِ گَاّی اظ هطاخغ  ـ زض غَضت فمساى گَاّیٌبهِ زض اثط حَازثی اظ لجیل آتص سَظی، سیل ٍ ظلعلِ 21هبزُ

  .شی غالح، گَاّی هَلت ضاًٌسگی ثطای هست اًتظبض غبزض هی ضَز

ِ ّبی هؼتجط ذبضخی 22هبزُ تب ضص هبُ پس اظ ٍضٍز،  هی تَاًٌس  (اػن اظ ایطاًیبى یب ذبضخیبى)ـ زاضًسگبى گَاّیٌبه

ثبیس ًسجت ثِ تجسیل گَاّیٌبهِ ذبضخی ذَز  زض غَضت توبیل ثِ ازاهِ ضاًٌسگی زض ایطاى . زض ایطاى ضاًٌسگی ًوبیٌس

  .ثِ گَاّیٌبهِ ایطاًی السام ًوبیٌس

ِ ّبی ضاًٌسگی هؼتجط غبزض ضسُ اظ وطَضّبی ذبضخی وِ 23هبزُ گَاّیٌبهِ غبزض ضسُ اظ ایطاى زض  ـ تجسیل گَاّیٌبه

هی ضَز، ثب ضؤیت تطخوِ ٍ اغل گَاّیٌبهِ ذبضخی ٍ سبیط  للوطٍ سطظهیٌی آًبى ثطای ضاًٌسگی هؼتجط هحسَة 

زض هَاضز زیگط تجسیل . خسوی ٍ ضٍاًی زضذَاست وٌٌسُ غَضت هی پصیطز هساضن الظم ٍ احطاظ سالهت 

ِ ّبی  ِ ّبی وطَض ٍ اهَض ذبضخِ غَضت هی پصیطز گَاّیٌبه   .ضاًٌسگی ثب تأییس ٍظاضتربً

ِ ّبی ذَز  ـ هأهَضاى سیبسی ٍ وٌسَلی ٍ اػضبی سبظهبًْبی ثیي الوللی هی تَاًٌس 24هبزُ  ثطای تجسیل گَاّیٌبه

ِ ّبی اهَض ذبضخِ ٍ وطَض ثِ  ایي آییي ًبهِ ضا حست هَضز  (23)هساضن هٌسضج زض هبزُ  اظ عطیك ٍظاضتربً

  .ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی اضسبل ًوبیٌس

ضسُ ثبضس اهىبى پصیط ًیست ٍ زض  ـ غسٍض گَاّیٌبهِ هدسز ثطای وسبًی وِ گَاّیٌبهِ ضاًٌسگی آًبى تَلیف 25هبزُ

هی ثبضس ٍ ثِ ٍسیلِ ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی اذص ٍ اثغبل ذَاّس  غَضت غبزض ضسى ٍ تحَیل اظ زضخِ اػتجبض سبلظ 

  .ضس

اضتجبُ یب ًبلع غبزض ضسُ ثبضس اظ  ـ ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی هَظف است زض غَضتی وِ گَاّیٌبهِ ضاًٌسگی 26هبزُ

  .غحیح غبزض وٌس ٍ ثِ ٍی تحَیل زّس زاضًسُ آى اذص ٍ پس اظ ضفغ اضتجبُ ٍ ًمع، گَاّیٌبهِ 

آییي ًبهِ ضا اظ زست ثسّس، هَظف  ایي  (6)ـ ّطگبُ زاضًسُ گَاّیٌبهِ یىی اظ ضطایظ پعضىی هَضَع هبزُ 27هبزُ

ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی زاضًسُ گَاّیٌبهِ ضا ثطای اًدبم . ًوبیس است ظطف یه هبُ ثِ ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی هطاخؼِ 
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زض غَضت احطاظ ػسم ٍخَز . پعضىی ثِ هطاوع پعضىی هدبظ هؼطفی هی ًوبیس هؼبیٌبت ٍ آظهبیطْبی ضطٍضی 

زض غَضت تمبضب،  . غالحیت ضاًٌسگی تَسظ هطاوع یـبز ضسُ، گَاّیـٌبهِ اظ ٍی اذص ٍ اثغبل هی ضَز ضطایظ ٍ 

  .اظ غسٍض ثِ ٍی تسلین هی ضَز حست همطضات گَاّیٌبهِ هتٌبست ثب ضطایظ خسوبًی ٍی تؼییي ٍ پس 

ػسم لیس آى زض گَاّیٌبهِ  تجػطُ ـ زض غَضت وطف ًمع ػضَ هإثط اظ سَی هأهَضاى ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ٍ 

پعضىی ٍ اػالم اهىبى غسٍض گَاّیٌبهِ هدسز،  ضاًٌسگی، گَاّیٌبهِ ضاًٌسگی اذص هی ضَز ٍ تب ظهبى ثطضسی ّبی 

  .زاضًسُ گَاّیٌبهِ حك ضاًٌسگی ًساضز

لبًَى ضسیسگی ثِ ترلفبت  ـ زض غَضت اضتىبة ٍ تؼسز ترلفبت هْن ٍ پطذغط ضاًٌسگی، ثط اسبس 28هبزُ 

  . ـ ثب ضاًٌسُ هترلف ضفتبض ذَاّس ضس1389ضاًٌسگی ـ هػَة 

ٍ ًمل ضیلی ضْطی ٍ حَهِ،  ـ ًحَُ، ضطایظ ٍ تؼییي هسئَل غسٍض گَاّیٌبهِ ضاّجطاى اًَاع ٍسبیل حول 29هبزُ

  .ّوبٌّگی تطافیه ضْطّبی وطَض هی ضسس ثطاثط زستَضالؼولی ذَاّس ثَز وِ ثِ تػَیت ضَضای ػبلی 

پبیبى ثطًبهِ پٌدسبلِ پٌدن  ـ ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ًیطٍی اًتظبهی خوَْضی اسالهی ایطاى هىلف است تب 30هبزُ

ثِ الىتطًٍیىی ًوَزى ذسهبت غسٍض گَاّیٌبهِ ضاًٌسگی  ـ ًسجت 1389تَسـؼِ خوَْضی اسالهی ایطاى ـ هػَة 

  .السام ًوبیس

 

 هؼبٍى اٍل ضئیس خوَْض ـ هحوسضضب ضحیوی

 

 

 

 جدول طبقه بندی انواع گواهینامه های رانندگی
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