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دستورالعمل شرایط و ضوابط مربوط به محدودیتهای رانندگی در سال اول صدور گواهینامه موتورسیکلت و پایه سوم 

: تؼطیف ٍاغُ ّبی ثکبض ضفتِ زض ایي زؾتَض الؼول ثِ قطح ظیط اؾت : 1هبزُ 

. دلیؽ ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ًیطٍی اًتظبهی جوَْضی اؾالهی ایطاى= دلیؽ  (الف

. اجبظُ ای اؾت ثطای ضاًٌسگی ثب هَتَضؾیکلت کِ اظ ططف دلیؽ نبزض هی قَز= گَاّیٌبهِ هَتَضؾیکلت  (ة

 تي ٍ ثطای 5/3اجبظُ ای اؾت ثطای ضاًٌسگی ثب ٍؾبیل ًقلیِ هَتَضی ثب حساکثط هجوَع ٍظى ٍ ظطفیت ثبض تب = گَاّیٌبهِ دبیِ ؾَم   (ح

. ًفط ؾطًكیي ثب احتؿبة ضاًٌسُ کِ ثٌبم افطاز اظ ططف دلیؽ نبزض هی قَز9حول حساکثط 

. 1390آییي ًبهِ اجطایی نسٍض اًَاع گَاّیٌبهِ ضاًٌسگی ههَة ؾبل= آییي ًبهِ  (ت

 . 1389قبًَى ضؾیسگی ثِ ترلفبت ضاًٌسگی ههَة = قبًَى  (ث

 آییي ًبهِ هی 3هست ظهبى هجبظ ثطای ثْطُ ثطزاضی ضاًٌسُ اظ اجبظُ ضاًٌسگی ثب ٍؾبیل ًقلیِ هتٌبؾت کِ ثطاثط هبزُ= اػتجبض گَاّیٌبهِ  (ج

. ثبقس

. هَاضزی کِ زض ؾبل اٍل اذص گَاّیٌبهِ تَؾط ضاًٌسُ ضػبیت آى العاهی هی ثبقس= هحسٍزیت ؾبل اٍل نسٍض گَاّیٌبهِ  (چ

. ؾبػبتی کِ ضاًٌسُ زض ؾبل اٍل اجبظُ ضاًٌسگی ًساضز= هحسٍزیت ظهبًی  (ج

. هحل ّبیی ضا کِ ضاًٌسُ زض ؾبل اٍل اجبظُ ضاًٌسگی ضا زض آى هحل ّب ًساضز= هحسٍزیت هکبًی  (خ

. قطایطی ضا کِ ضاًٌسُ زض ؾبل اٍل ثبیؿتی زض ضاًٌسگی ضػبیت ًوبیس= قطایط ضاًٌسگی  (ز

. آهَظـ ًظطی ٍ ػولی ضاًٌسگی کِ ثب تجَیع دلیؽ زض آهَظقگبّْبی ضاًٌسگی اًجبم هی قَز= زٍضُ ثبظ آهَظی  (ش

ؾبل اٍل اذص گَاّیٌبهِ ضاًٌسگی = ؾبل اٍل  (ض

اػتجبض گَاّیٌبهِ ّبی هَتَضؾیکلت ٍ دبیِ ؾَم زض یک ؾبل اٍل تب ظهبى ضػبیت قطایط ٍ هحسٍزیت ّبی هكرم قسُ زض ایي  : 2هبزُ

. زؾتَضالؼول هی ثبقس
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 هؼتجط ذَاّس ثَز 3هحسٍزیتْبی ؾبل اٍل زاضًسگبى گَاّیٌبهِ هَتَضؾیکلت  کِ زض نَضت ضػبیت تب ؾقف هست اػتجبض هبزُ  : 3هبزُ 

: ثِ قطح ظیط هی ثبقس

 (تطک ًكیي)ؾَاض ًوَزى قرم زیگط - الف

. ؾی ؾی125ضاًٌسگی ثب هَتَضؾیکلت ثب حجن هَتَض ثیكتط اظ (ة

. اضتکبة ترلفبت ػسم اؾتفبزُ اظ کالُ ایوٌی ، تطزز زض ذطَط ٍیػُ ، حول ثبض ، ػجَض اظ هربلف جْت تطافیک ٍ ًبذَاًب ثَزى دالک (ح

  05:00 تب 22:00ضاًٌسگی اظ ؾبػت (ت

ضاًٌسگی زض هؼبثط ثطٍى قْطی ثِ اؾتثٌبء هؼبثط ثعضگطاّی ثیي قْطی تب فبنلِ حساکثط ثیؿت ٍ دٌچ کیلَهتط اظ قْط  (ث

. تقهیط زض تهبزفبت هٌجط ثِ جطح ٍ فَت حؿت ًظط کبضقٌبؼ اٍلیِ تهبزف(ج

. ػسم ضػبیت قطایط هٌسضج زض گَاّیٌبهِ اظقجیل اؾتفبزُ اظ ػیٌک ، ؾوؼک ٍ یب تجْیعات ذبل(چ

.  قبًَى7ػسم اضتکبة ترلفبت هٌجط ثِ اذص ًوطُ هٌفی طجق جسٍل هَضَع هبزُ  (ح

: هحسٍزیتْبی ؾبل اٍل زاضًسگبى گَاّیٌبهِ دبیِ ؾَم ثِ قطح ظیط هی ثبقس : 4هبزُ 

هبِّ اٍل ؾبل اذص گَاّیٌبهِ ، یک ًفط زاضًسُ گَاّیٌبهِ دبیِ ؾَم کِ هكوَل قطایط ٍ ضَاثط ایي زؾتَض الؼول ًجبقس ٍ  (ؾِ) 3زض (الف

. یب فطزی کِ زاضای گَاّیٌبهِ دبیِ زٍم ٍ یب دبیِ یکن ثبقس ضا ٌّگبم ضاًٌسگی ثِ ّوطاُ ذَز زاقتِ ثبقٌس

.  قبًَى 7ػسم اضتکبة ترلفبت هٌجط ثِ اذص ًوطُ هٌفی طجق جسٍل هَضَع هبزُ  (ة

 05:00 تب 24:00ضاًٌسگی اظ ؾبػت (ح

. ضاًٌسگی زض هؼبثط ثطٍى قْطی ثِ اؾتثٌبء هؼبثط ثعضگطاّی ثیي قْطی تب فبنلِ حساکثط ثیؿت ٍ دٌچ کیلَهتط اظ قْط (ت

. تقهیط زض تهبزفبت هٌجط ثِ جطح ٍ فَت حؿت ًظط کبضقٌبؼ اٍلیِ تهبزف (ث



   [www.policema.com]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     داانیی سهم همه مردم است 

3 

 

. ػسم ضػبیت قطایط هٌسضج زض گَاّیٌبهِ اظقجیل اؾتفبزُ اظ ػیٌک ، ؾوؼک ٍ یب تجْیعات ذبل (ج

 قبًَى، ػسم ضػبیت قطایط ٍ هحسٍزیت ّبی ایي زؾتَض اػول احطاظ گطزز، گَاّیٌبهِ 2زض نَضتیکِ ثطای افؿطاى هجبظ هبزُ  : 5هبزُ

ضاًٌسگی هطتکت ضا دؽ اظ اػوبل قبًَى ثب اضائِ ضؾیس ضجط ًوَزُ ٍ ثطای تجسیس آهَظـ ، حساکثط ظطف یک ّفتِ ثِ هطکع نسٍض 

. گَاّیٌبهِ دلیؽ ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی هحل ؾکًَت فطز اضؾبل هی ًوبیس

 ایي زؾتَضالؼول یک هبُ دؽ اظظهبى ضجط گَاّیٌبهِ فطنت زاضًس ثِ هطکع نسٍض گَاّیٌبهِ دلیؽ هحل 5ضاًٌسگبى هكوَل هبزُ : 6هبزُ

. ؾکًَت هطاجؼِ ٍ زض زٍضُ ّبی آهَظـ هجسز زض یکی اظ آهَظظقگبُ ّبثب اضائِ هؼطفی ًبهِ دلیؽ قطکت ًوبیس

ضاًٌسُ هطثَطِ نطفبً دؽ اظ اضائِ .  ایي زؾتَض الؼول یک هبُ دؽ اظ ضجط آى ثِ اتوبم هی ضؾس5اػتجبض گَاّیٌبهِ هكوَلیي هبزُ= 1تجهطُ

اتوبم اػتجبض گَاّیٌبهِ ثِ هؼٌبی اثطبل آى ًوی ).گَاّی آهَظقی هَضز تبییس دلیؽ، هی تَاًس زضذَاؾت تجسیس اػتجبض گَاّیٌبهِ ثٌوبیس 

. (ثبقس

تجسیس اػتجبض گَاّیٌبهِ زض نَضت ػسم اضائِ گَاّی آهَظقی تَؾط شیٌفغ ثِ هطکع نسٍض گَاّیٌبهِ دلیؽ زض هْلت هقطض یک =2 تجهطُ

 آییي ًبهِ اًجبم هی دصیطز ٍ اػتجبض گَاّیٌبهِ تجسیس قسُ 17 ّویي هبزُ ٍ اذص هجسز آظهَى ثب ضػبیت هبز1ُهبِّ، هٌَط ثِ اجطای تجهطُ 

. اظتبضید نسٍض تب ظهبى ثبقیوبًسُ اظ یک ؾبل اٍل تبثغ قطایط ٍ هحسٍزیتْبی ایي زؾتَض الؼول هی ثبقس

.  ایي هبزُ ذَاّس ثَز2زض نَضت تکطاض ػسم ضػبیت هحسٍزیتْبی ایي زؾتَضالؼول ثیف اظ یک ثبض ، هطتکت هكوَل تجهطُ = 3تجهطُ

کلیِ زاضًسگبى گَاّیٌبهِ دبیِ ؾَم هَظفٌس زض یک ؾبل اٍل اذص گَاّیٌبهِ جسیسالهَض ثطضٍی قیكِ جلَ ؾوت ضاؾت ٍ ػقت : 7هبزُ

. ضا ًهت ًوبیٌس (احتیبط ضاًٌسُ هجتسی)ؾوت چخ ذَزضٍیی کِ ثب آى ضاًٌسگی هی ًوبیٌس ػالهت هثلج ذطط ثب هفبز ًَقتبضی 

قکل ، اثؼبز ، ٍ هكرهبت ػالهت یبز قسُ تَؾط دلیؽ اػالم ٍ دؽ اظ قجَلی زض آظهَى اظ ؾَی آهَظقگبّْبی ضاًٌسگی ثِ = 1تجهطُ

. هْبضت آهَظ تحَیل هی قَز

زاضًسگبى گَاّیٌبهِ دبیِ ؾَم زض یک ؾبل اٍل زض نَضت ػسم ًهت ػالهت یبز قسُ هجبظ ثِ ضاًٌسگی زض هؼبثطػوَهی ًیؿتٌس = 2تجهطُ

.  ذَاٌّس ثَز6 هبزُ 2ٍ زض نَضت ترلف هكوَل تجهطُ
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قطایط ٍ هحسٍزیتْبی زضج قسُ زض ایي زؾتَضالؼول دؽ اظ اتوبم آهَظقْبی ًظطی ٍ ػولی اظ ططیق آهَظقگبُ ّبی ضاًٌسگی ثِ : 8هبزُ

. هتقبضی اػالم هی گطزز

. هؿئَلیت ًظبضت ثط حؿي اجطای ایي زؾتَض الؼول ثط ػْسُ دلیؽ هی ثبقس: 9

.  ثِ تبییس ضؾیس1/8/1395 تجهطُ زض تبضید 5 هبزُ ٍ 10ایي زؾتَض الؼول زض : 10هبزُ

 

 

     

 


