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 رانندگی ھای آموزشگاه اجرایی نامھ آیین

  :ندور می کار بھ مربوط مشروح معانی در زیر نامھ،اصطالحات آیین این در :1ماده

 .ایران اسالمی جمھوری انتظامی نیروی رانندگی و راھنمایی پلیس:پلیس -الف

 بعدی واصالحات -1382 مصوب -ورکش صنفی نظام قانون و نامھ آیین این مقررات اساس بر کھ صنفی واحد:آموزشگاه -ب
ًسیس آن ً  و تا  نامھ آیین این ضوابط و رانندگی و راھنمایی مقررات و قوانین طبق را داوطلبان رانندگی مھارت و دانش منحصرا
 .دھد می تعلیم آنان بھ

 مھارت و دانش وزیآم باز یا فراگیری و رانندگی راھنمایی مقررات و قوانین یادگیری منظور بھ کھ فردی:آموز مھارت -پ
 .کند می نام ثبت آموزشگاه در رانندگی

 .گیرد می عھده بر را آموزشگاه اداره مٌوسس،مسئولیت طرف از کھ حقیقی شخص:مدیر -ث

 .نماید فعالیت آموزشگاه ھمان مدیر عنوان بھ الزم،ھمزمان شرایط بودن دارا صورت در تواند می مًوسس -تبصره

 بھ  فنی و ایمنی اصول و رانندگی و راھنمایی مقررات و قوانین آموزش بھ کھ مجوز رایدا دیده آموزش فرد :مدرس -ج
 .دارد اشتغال آموزشگاه در آموزان مھارت

 .آموزان مھارت بھ ایمنی اصول و رانندگی عملی مھارت تعلیم امر در مجوز دارای و دیده،ماھر آموزش فرد :مربی -چ

 نامھ آیین(1) ماده (4) بند در مندرج شرایط و تجھیزات مشخص، عالئم و فنی معاینھ دارای وسیلھ :آموزشی نقلیھ وسیلھ -ح
 .آن بعد اصالحات و 8/4/1384 مورخ ه 29169ت /20873 شماره نامھ تصویب موضوع رانندگی و راھنمایی

 .رانندگی آموزشگاه اتحادیھ :اتحادیھ -خ

 .شود می تسلیم مًوسس بھ و صادر اتحادیھ توسط کھ مجوزی :کسب پروانھ -د

 خواست در نوع با مناسب تخصصی و فنی و عملی نظری، آموزشی ھای دوره طی پس کھ مدرکی :آموزش گواھی -ذ
 .شود می اعطا وی بھ آموزشگاه سوی از آموز مھارت

 آموزش گواھی اخذ از پس کھ شرایط واجد آموزان مھارت فنی و علمی مھارت و نظری دانش سنجش فرایند :آزمون -ر
 .پذیرد می انجام پلیس در شاغل دیده آموزش افسران توسط  گواھینامھ نوع با ملی،متناسبع
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 :است زیر شرح بھ رانندگی ھای آموزشگاه انواع -2 ماده

 با رانندگی عملی مھارت و مقررات و قوانین آموزش امر در کھ آموزشگاھی :موتورسیکلت رانندگی آموزشگاه -الف
  .کند می فعالیت آموزآن تمھار بھ موتورسیکلت انواع

 وسیلھ با رانندگی و عملی مھارت و مقررات و قوانین آموزش امر در کھ آموزشگاھی :سوم پایھ رانندگی آموزشگاه -ب
 .میکند فعالیت راننده احتساب با نشین سر نفر (9) حداکثر یا تن (5/3) بار ظرفیت و وزن مجموع حداکثر دارای موتوری نقلیھ

 موتوری نقلیھ وسایل با عملی مھارت و مقررات و قوانین آموزش امر در کھ آموزشگاھی :دوم پایھ انندگیر آموزشگاه -پ
 .میکند فعالیت راننده احتساب با سرنشین (26) حداکثر با تن (6) وزن مجموع حداکتر دارای 

 نقلیھ وسایل با رانندگی عملی تمھار و مقررات و قوانین آموزش امر در کھ آموزشگاھی :یکم پایھ رانندگی آموزشگاه -ت
 .کند می فعالیت سرنشین نفر (26) از بیش یا تن (6) از بیش بار ظرفیت و وزن مجموع دارای موتوری

 بھ و ھدایت رانندگی، عملی مھارت و مقررات و قوانین آموزش امر در کھ آموزشگاھی :ویژه رانندگی آموزشگاه -ث
 .میکند فعالیت کارگاھی و کشاورزی صنعتی، عمرانی، نقلیھ وسایل کارگیری

 نوع دو حداقل برای رانندگی عملی مھارت مقررات و قوانین آموزش امر در کھ آموزشگاھی :رانندگی آموزش مجموع -چ
 .کند می فعالیت گواھینامھ

 .شد خواھد انجام اتحادیھ توسط مربی و مدرس، مدیر، فعالیت برای الزم ھای آموزش -1تبصره

 :باشد زیر تجھیزات و شرایط دارای مربوط، ھای آموزش برای باید اهآموزشگ -3ماده

 سالن کار، دفتر نفر، (25) حداکثر ظرفیت با مربع متر (40)مساحت با آموزشی مناسب کالس یک حداقل داشتن اختیار در -1
ً  مناسب بھداشتی ھای سرویس و خانھ نماز انتظار،  در مفید بنای زیر بعمر متر (130)حداقل اعیانی مساحت بھ مجموعا
 .پارکینگ) توقفگاه از مجزا خروجی و وروردی دارای و مرتبت کاربری

 .اولیھ ھای کمک و حریق اطفای تجھیزات بھ بودن مجھز -2

 .نیاز مورد خدمات با متناسب شرایط واجد مربیان و مدرس بودن دارا -3

 .خط بر خدمات انجام برای جانبی ملحقات و رایانھ بودن دارا -4

 :زیر موارد رعایت با پلیس از )ترافیکی( آمدی شد صالحیت تایید اخذ -5
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 .باشد متر (12) آن بھ دسترسی معبر عرض حداقل -5-1

 .باشد متر (100) حداقل اصلی معابر در واقع میادین و ھا تقاطع تا آن فاصلھ -5-2

 .ننماید تجاوزم متر(200) از آموزشگاه اختصاصی (پارکینگ)توقفگاه تا آن فاصلھ -5-3

 .نوع ھم آموزشگاه تا متر(1000) شعاع بھ فاصلھ حداقل رعایت -6-3

 .ھا شھر در انتظامی و نظامی اماکن امنیتی حفاظتی حریم رعایت -7-3

 :سیکلت موتور رانندگی آموزشگاه1-

 سیکلت تورمو دستگاه دو برقی، سیکلت موتور دستگاه دو ، دوچرخھ دستگاه دو حداقل داشتن اختیار در -1-1
  cc(200) از کمتر موتور حجم با ای دنده سیکلت موتور دستگاه دو ،  cc (200) از کمتر موتور حجم با )اتوماتیک(خودکار

 .نباشد تر پایین سال مدل از سال پنج از بیش آنھا مدل کھ مناسب ایمنی تجھیزات با کار بھ آماده و سالم صورت بھ گی ھمھ

 ضوابط با عملی آموزش برای مربع متر (1000) حداقل مساحت بھ محصور و شده آسفالت یمحل داشتن اختیار در -1-2
 . پلیس سوی از شده تعیین

 :سوم پایھ رانندگی آموزشگاه -2

 سال مدل از سال ھفت از بیش کھ نقص و عیب کار،فاقد بھ آماده سالم آموزشی خودروی (6)حداقل داشتن اختیار در -2-1
 .نباشد تر پایین

 توقف برای مسطح و محصور صورت بھ متمرکز اختصاصی (پارکینگ) توقفگاه متر (100)حداقل داشتن اختیار در -2-2
 .آموزشی نقلیھ وسایل

 :دوم پایھ رانندگی آموزشگاه-3

 ده از بیش کھ کار بھ آماده سالم آموزشی بوس مینی دستگاه دو و )لوری( کامیونت دستگاه دو حداقل داشتن اختیار در -3-1
 .نباشد تر پایین سال مدل از سال

 برای مسطح و محصور صورت  بھ متمرکز اختصاصی )پارکینگ( گاه توقف متر (200) حداقل داشتن اختیار در -3-2
 .آموزشی ھای خودرو توقف

 .اعالمی ضوابط اساس بر سنگین نیمھ نقلھ وسایل  ویژه آموزشی معبر داشتن اختیار در -3-3

 مورد منفسلھ  قطعات و فنی آموزشی کمک تجھیزات با مربع متر (50) حداقل مساحت با فنی آموزش هکارگا بودن دارا -3-4
 . موزشی آ نقلیھ وسایل نوع با متناسب ، نیاز
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 :یکم پایھ رانندگی آموزشگاه -4

 کھ ای دنده ورتص بھ کار  بھ آماده و سالم آموزشی اتوبوس دستگاه دو و کامیون دستگاه دو حداقل داشتن اختیار در -4-1
 .نباشد تر پایین سال مدل از سال ده از بیش

 و پلیس کارشناس فنی بازدید بھ منوط سال پانزده سقف تا ساخت سال ده از بیش ھای اتوبوس و کامیون از استفاده -تبصره
 .باشد می آن تایید

 توسط نامھ آیین ابالق از ماه سھ از پس کھ ضوابطی برابر سنگین نقلھ وسایل ویژه آموزشی معبر و تپھ داشتن اختیار در -4-2
  . اختصاصی)  پارک( توقف محل متر (200) و شود می اعالم پلیس

 نیاز، مورد منفصلھ قطعات و فنی آموزشی کمک تجھیزات با مربع متر (50) حداقل مساحت با گاه کار بودن دارا -4-3
 . آموزشی نقلیھ وسایل نوع با متناسب

 :ویژه یرانندگ آموزشگاه -5

 .نیاز حسب کارگاھی و عمرانی،صنعتی،کشاورزی آالت ماشین داشتن اختیار در -5-1

 مناطق از خارج آموزشی نقلیھ وسایل تعداد و نوع با مناسب وسعت با آموزشی ومحل  توقفگاه داشتن اختیار در -5-2
 . پلیس سوی از شده اعالم ضوابط اساس بر مسکونی

 نیاز، مورد منفصلھ قطعات و فنی آموزشی کمک تجھیزات با مربع متر (50) حداقل ساحتم با کارگاه بودن دارا -5-3
 .آموزشی نقلیھ وسایل  نوع با متناسب

 : است زیر شرح بھ آموزشگاه مدیر و مًوسس عنوان بھ فعالیت شرایط -4ماده

 .ایران اسالمی جمھوری تابعیت -الف

 .سن سال پنج و بیست حداقل بودن دارا -ب

 .ضرورت دوره خدمت از موقت یا دایم معافیت یا و خدمت پایان گواھی بودن رادا -پ

ً ( آموزشگاه نوع با متناسب و معتبر رانندگی گواھینامھ داشتن -ت  ).مدیر برای صرفا

 . گردان روان و مخدر مواد بھ اعتیاد عدم گواھی ارایھ -ث

ًھل -ج  . بون متا

 .مدیر برای کارشناسی تحصیلی مدرک حداقل و مًوسس ایبر دیپلم تحصیلی مدرک حداقل بودن دارا -چ
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 .کبفری موثر پیشینھ سوء عدم -ح

 تمدید ،قابل شرایط  استمرار شرط بھ بعدی سالھ سھ ھای دوره برای و برای و است سال سھ مدیر مجوز اعتبار مدت -5ماده
 .است

 .شود می اعتبار بی و باطل مدریت مدریت،مجوز ایطشر از مورد چند یا یک دادن داست از یا فقدان احراز صورت در -تبصره

 این در مندرج شرایط استمرار شرط بھ و شود می صادر اتحادیھ سوی از سال پنج اعتبار با مًوسس نام بھ کسب پروانھ -6ماده
 .باشد می سالھ پنج متوالی ھای دوره برای تمدید ،قابل نامھ آیین

 پروانھ تمدید جھت را خود کتبی خواست در کسب، پروانھ اعتبار انقضای از قبل ماه دو ظرف است مکلف مًوسس -1تبصره
 .نماید تسلیم اتحادیھ بھ کسب

 ضوابط چھارچوب در را آموزشگاه ،فعالیت کسب پروانھ صدور تاریخ از پس ماه شش ظرف مًوسس چنانچھ -2 تبصره
 .گردد می باطل صادره ،پروانھ ننماید آغاز شده تعیین

 .نیست سایر بھ واگذاری انھپرو -3 تبصره

 .است مانع بال نامھ آیین این مفاد رعایت با دیگر مکان بھ آموزشگاه مکان تغییر -4 تبصره

 ، کسب پروانھ صدور از پس نباشد آموزشگاه اداره بھ قادر کھ توانایی عدم یا مًوسس حجر یا فوت صورت در -5 تبصره
 واجد شخص بھ ضوابط برابر کسب پروانھ انتقال بھ نسبت ماه سھ ظرف اتحادیھ بھ اطالع ضمن است مکلف وی قانونی نماینده
 .گردد می معلق آموزشگاه فعالیت قانونی تکلیف تعیین تا جدید، فرد معرفی عدم و مھلت این انقضای از پس.نماید اقدام شرایط

 حوادث بروز از ناشی ارادی یرغ دالیل بھ مًوسس سوی از آموزشگاه مکان جایی جابھ خواست در صورت در -6 تبصره
 واجد مکان در اتحادیھ تایید با دیگر مکانی در ماه شش حداکثر مدت برای آموزشگاه فعالیت ادامھ ، آن مانند و مترقبھ غیر

 .است مانع بال جدید شرایط

 مھارت عملی و نظری آموزشی دوره اتمام بھ مشروط را آموزشگاه موقت تعطیلی خواست در است مکلف مًوسس -7 ماده
 بھ حداکثر را آموزشگاه موقت تعطیلی مجوز تواند می اتحادیھ .نماید تسلیم اتحادیھ بھ کتبی صورت بھ  خود شده نام ثبت آموزان

 . است تمدید قابل دیگر سال یک برای مجدد خواست در با کھ نماید صادر سال یک مدت

ً  را مراتب اطالع محض بھ اتحدایھ مجوز، بدون آموزشگاه تعطیلی صورت در -تبصره  مًوسس.نماید می ابالغ مًوسس بھ کتبا
 پروانھ صورت این غیر در .کند مراجعھ اتحادیھ بھ تکلیف تعیین جھت ابالغ از پس روز پانزده ظرف حداکثر است مکلف

 .گردد می ساقط اعتبار درجھ از آموزشگاه

 :است زیر شرح بھ نظری ھای آموزش برای مدرس عنوان بھ فعالیت شرایط -8ماده
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 برنامھ ھای حوزه در انتظامی علوم دانشگاه یا ای حرفھ -فنی آموزشی ھای دوره مدرک یا کارشناسی مدرک بودن دارا-الف
 ھای فصل سر و عنوان با متناسب پزشکی ھای فوریت و خودرو تصادفات،مکانیک ترابری، و راه یا نقل و حمل ریزی

 .آموزشگاه نوع و آموزشی

 .پلیس تخصصی آزمون در موفقیت گواھی کسب -ب

 صورت در مدرسان کارت اعتبار مدت . شد خواھد صادر پلیس توسط سالھ سھ اعتبار با بند این موضوع گواھی -تبصره
 اعتبار انقضای از قبل ماه دو مکلفند مدرسان .است تمدید قابل مربوط العمل درستور و نامھ آیین این در مندرج شرایط استمرار

 .کنند اقدام آن تمدید خواست در بھ نسبت کار

 .نظامیان غیر و آقایان برای ضرورت دوره از دایم معافیت یا خدمت پایان گواھی بودن دارا -پ

 .کیفری مٌوثر پیشینھ سوء عدم -ت

 .گردان روان و مخدر مواد بھ اعتیاد عدم -ث

 :است زیر شرح بھ مربی عنوان بھ فعالیت شرایط – 9 ماده

 .ایران اسالمی مھوریج تابعیت -الف

 .تمام سال پنج و شصت سن حداکثر و سن سال سھ و بیست سن حداقل بودن دارا -ب

 .باشد شده سپری سال دو حداقل آن دریافت زمان از کھ مربوط نقلیھ وسیلھ با متناسب گواھینامھ بودن دارا -پ

 . آقایان برای بودن متاھل -ت

 .آقایان برای ضرورت دوره خدمت از موقت یا دایم افیتمع یا و خدمت پایان گواھی بودن دارا -ث

 . کیفری پیشینیھ سوء عدم -ج

ًیید مورد پزشکی مراکز از روانی و جسمی سالمت گواھی اخذ -چ  .پلیس تا

 .گردان روان و مخدر مواد بھ اعتیاد عدم -ح

 .متوسطھ دیپلم تحصیلی مدرک حداقل بودن دارا -خ

 صورت در و شد خواھد صادر پلیس سوی از سال سھ اعتبار با گری مربی کارت ، فوق شرایط احراز صورت در -1تبصره
 درخواست بھ نسبت کارت اعتبار انقضای از قبل ماه دو مکلفند مربیان .است تمدید قابل بعدی ھای دوره برای شرایط استمرار

 .نمایند اقدام آن تمدید



   [www.policema.com]                                                                                                 

                                                                                                                             
  دانایی سهم همه مردم است

7  

 

 گری مربی کارت نامھ آیین تصویب از قبل کھ مربیانی شامل وسطھمت دیپلم تحصیلی مدرک حداقل بودن دارا شرط -2تبصره
 .شوند نمی اند، نموده دریافت

 فصل سر بر مشتمل را ھا آموزشگاه در آموزی مھارت و آموزشی برنامھ محتوا است موظف پلیس -10ماده
 :یدنما ابالغ کشور وزیر تصویب از پس و تھیھ نامھ آیین این ابالغ از ماه شش ظرف زیر ھای

 .مربوط مقررات و قوانین وسایر رانندگی و راھنمایی نامھ آیین آموزش -الف

 . زیست محیط حفاظت و )ترافیک(آمد شد فرھنگ بھبود برای صحیح فردی ھای رفتار و مفاھیم آموزش -ب

 .اولیھ ھای کمک و خطر با مقابلھ ھای روش و ایمنی اصول آموزش -پ

 .نقلیھ وسایل عملکردی و فیزیکی خصوصیات و ھا آن کارکرد و نقلیھ وسیلھ اجزای فنی آموزش -ت

 تدافعی رانندگی ھای مھارت آموزش مکان، و زمان لحاظ بھ محیطی و ترافیکی متفاوت شرایط در رانندگی عملی آموزش -ث
 .رانندگی خطر با مقابلھ ھای روش عملی آموزش ھمچنین و

 آموزش بھ نسبت باید ، ماده این در شده یاد موارد بر عالوه یکم، و دوم پایھ ی ھا گواھینامھ رانندگی آموزشگاه -1 تبصره
 سایر و خطرناک مواد نقل و حمل بار، مھار ویژه بھ کاال نقل و حمل ضوابط و شرلیط اجتماعی، ھای رفتار مسافر، با رفتار

 .نمایند اقدام نیز عمومی نقلیھ وسیلھ با رانندگی در نیاز مورد اطالعات

 نظارت آن اجرای حسن بر و نموده ابالغ رانندگی ھای آموزشگاه بھ را مصوب آموزشی برنامھ است موظف پلیس -2 تبصره
 .کند

 آموزشی برنامھ اساس بر را رانندگی نامھ گواھی دریافت برای شرایط واجد آموزان مھارت اند موظف ھا آموزشگاه -3 تبصره
 .دھند قرار آموزش درخواست مورد گواھینامھ نوع با متناسب و ماده این موضوع

 .باشد می ساعت شش حداکثر روز ھر در نظری ھای آموزش بھ مربوط دروس برگزاری مجاز ساعت -4 تبصره

 .نمایند اقدام متقاضی نام بھ آموزش گواھی صدور بھ نسبت موزشی آ دوره اتمام از پس ند مکلف ھا آموزش -11 ماده

 اخذ آزمون در آموزان مھارت شرکت از مانع رانندگی ھای آموزش ینظر آموزشی دوره در شرکت عدم -1 تبصره
 .است الزامی آموزان مھارت برای عملی آموزش دوره گزرندان اما بود نخواھد رانندگی گواھینامھ

 سامانھ طریق از جملھ از مختلف ھای شیوه بھ را آموزی مھارت و آموزشی برنامھ محتوای است موظف پلیس -2 تبصره
 .دھد قرار آموزان مھارت اختیار در رونیکیالکت ھای

 در رانندگی آموزش بودن مجاز غیر پلیس کھ ھایی راه و ھا محدوده در را آموزان مھارت توانند نمی ھا آموزشگاه -12 ماده
ً  ھارا آن  .دھند آموزش نماید، می ابالغ آنان بھ کتبا
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 برای شده تعیین اختیارات و وظایف حدود در آموزش ینح در آموزشی نقلیھ  وسیلھ کنترل و ھدایت مسئولیت -13 ماده
 .است مربی عھده بر مربیان

ًسیس شرایط از یک ھر مربی، یا مدیر مًوسس، چنانچھ -14 ماده  مراتب بدھد، دست از را نامھ آیین این در مندرج فعالیت یا تا
 ، مربی یا مدیر بھ ابالغی موارد .گردد می غابال آنان از یک ھر بھ مورد حسب رانندگی و راھنمایی طریق از ھفتھ یک ظرف

 ارایھ بھ نسبت ابالغ، تاریخ از روز پانزده ظرف است موظف مربی یا مدیر یا مًوسس .گردد می ابالغ نیز آموزشگاه مًوسس بھ
 مدت ظرف ھک صورتی در .نماید اقدام مذکور مرجع بھ ناقص رفع یا و شده اعالم شرایط وجود بر مبنی مثبتھ مدارک و اسناد
 .کند اقدام مربوط مجوز لغو یھ نسبت تواند می مورد حسب پلیس و اتحادیھ نیاید عمل بھ آنھا سوی از اقدامی شده، تعیین

 .کند مراجعھ قضایی مراجع بھ تواند می محلھ ھر در معترض مربوط، مجوز لغو بھ نسبت اعتراض صورت در -1 تبصره

 است مکلف پلیس باشد، داشتھ را جزایی قوانین در مندرج جرایم از یکی نوانع مزبور تخلفات کھ صورتی در -2 تبصره
 .نماید منعکس صالح ذی قضایی مراجع بھ جرم اصل بھ رسیدی برای را مراتب

 مراکز نظارت ھای کمسیون توسسط ساالنھ صورت بھ لزوم صورت در نامھ آیین ای موضوع ھای آموزش نرخ -15 ماده
 .گردد می ابالغ و تعیین ھا شھرستان و ھا استان

 شرایط واجد پروانھ، تمدید برای و نموده اخذ  تاسیس پروانھ نامھ آیین این تصویب قبل کھ آموزشگاھی از دستھ آن -16 ماده
 کسب را نامھ آیین این موضوع ضوابط نامھ، آیین این ابالغ از پس سال سھ ظرف اند مکلف باشند نمی نامھ آیین این در مندرج
  .شد خواھد لغو اتحادیھ سوی از آموزشاه فعالیت پروانھ صورت این غیر ،درنمایند

 نامھ آیین این مطابق آموزشگاه مکان بھ مربوط شرایط  رعایت مستلزم ماده این موضوع ھای آموزشگاه مکان تغییر -تبصره
 .باشد می

 بھ مربوط تخلفات بھ رسیدگی و صنفی نظام قانون ساس بر رانندگی ھای آموزشگاه صنفی تخلفات بھ رسیدگی -17 ماده
 .شود می انجام پلیس توسط مربوط مقررات و قوانین طبق نیز ھا آزمون

 برای تکالفی کھ مواردی در  اتحادیھ عھده بر صنفی امور با مرتبت موارد در نامھ آیین این اجرای حسن بر نظارت -18 ماده
 .باشد می پلیس عھده بر است شده وضع پلیس

   .شود می لغو آن بعدی اصالحات و 15/12/1383 مورخ ه 30608 ت /65806 شماره نامھ تصویب -19 ماده
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