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  محدودیت هاي پزشکی در رانندگی
 

  دنده اتوماتیک -انتقال پدال گاز به سمت چپ- سواري شخصی  1

   فرمان هیدرولیک - دنده اتوماتیک -انتقال پدال گاز به سمت چپ - سواري شخصی  2

  ))گرددسته ((نصب زائده روي فرمان - فرمان هیدرولیک - دنده اتوماتیک -انتقال پدال گاز به سمت چپ - سواري شخصی  3

  ))دسته یو شکل((نصب زائده روي فرمان - فرمان هیدرولیک - دنده اتوماتیک -انتقال پدال گاز به سمت چپ - سواري شخصی  4

  استفاده ازپدال گاز وترمز اصالح شده مناسب - سواري شخصی  5

  استفاده ازپدال گاز وترمز و کالج اصالح شده مناسب - سواري شخصی  6

  ارك در سمت راستقرار داد اهرم ترمز پ  7

  قرار داد اهرم ترمز پارك در سمت چپ  8

  

  سواري شخصی با نصب آرام مخصوص ناشوایان  9
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  سواري شخصی  10

  سواري شخصی داراي دنده اتوماتیک  11

  سواري شخصی داراي فرمان هیدرولیک  12

  فرمان هیدرولیک و نصب زائده روي فرمان  -سواري شخصی دنده اتوماتیک  13

  فرمان هیدرولیک -ري شخصی دنده اتوماتیکسوا  14

  سواري شخصی داراي کالج دستی  15

  سواري شخصی و تصویب آیینه مخصوص  16

  سواري شخصی داراي کالج دستی   17

  سواري شخصی داراي گاز و ترمز دستی   18

  سواري شخصی داراي کالج  گاز و ترمز دستی  19

  سواري شخصی با نصب زائده روي فرمان  20
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  سواري شخصی دنده اتوماتیک با نصب زائده روي فرمان   21

  با نصب زائده روي فرمانهیدرولیک سواري شخصی دنده   22

  با گاز و ترمز دستی  سواري شخصی دنده اتوماتیک  23

  با گاز و ترمز دستی و نصب زائده روي فرمان سواري شخصی دنده اتوماتیک  24

  ی اصالح شده با استفاده از صندل سواري شخصی  25

  موتور سیکلت سه چرخ   26

  با خودررو خاص با عینک طبی  27

  با عینک طبی  28

  رانندگی با لنز طبی  29

  رانندگی با سمعک  30

  ))دسته یو شکل((نصب زائده روي فرمان   31

  استفاده ازحفاظ  پدال ترمز و گاز   32
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  استفاده از ترمز پارك برقی   33

  مناسبنصب زیر پایی ثابت   34

  استفاده از دستکش مناسب   35

  دسته دنده اصالح شده مناسب   استفاده از  36

  رانندگی در محدوده شهري   37

  رانندگی در روز  38

  ))کیلومترر در ساعت 80حداکثر ((محدودیت سرعت در رانندگی   39

  ))کیلومترر در ساعت 90حداکثر ((محدودیت سرعت در رانندگی   40

  ))کیلومترر در ساعت 100حداکثر ((عت در رانندگی محدودیت سر  41

  استفاده از دست راست مصنوعی مکانیکی    42

  استفاده از دست چپ مصنوعی مکانیکی    43
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  استفاده از دست راست مصنوعی الکترونیکی  44

  استفاده از دست چپ مصنوعی مصنوعی الکترونیکی   45

  دنده اتوماتیک -ه صورت پاییترمز جلو و عقب ب - موتور سیکلت سه چرخ  46

  دنده اتوماتیک -ترمز جلو و عقب به صورت دستی - موتور سیکلت سه چرخ  47

  دنده اتوماتیک - موتور سیکلت سه چرخ  48

  دنده اتوماتیک - موتور سیکلت دو چرخ  49

  وانت شخصی - سواري شخصی  50

  باري مجاز تا شش تن   51

  مجاز بیش از چهل تن  52

  سیکلت دو یا سه چرخ دنده اتوماتیکتور مو  533

  سی سی  125موتور سیکلت دو یا سه چرخ دنده اتوماتیک تا   54
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  سی سی 125موتور سیکلت سه چرخ دنده اتوماتیک تا   55

  سی سی  70موتور سیکلت تا   56

  سی سی 100موتور سیکلت تا   57

  سی سی 125موتور سیکلت تا   58

  سی سی 200موتور سیکلت تا   59

  به استثناي کامیونت و مینی بوس  60

  سواي شخصی داراي گاز وترمز دستی و نصب زائده روي فرمان     61

  فرمان هیدرولیک -سواي شخصی داراي گاز وترمز دستی  62
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  بدون کالج -سی سی 125موتور سیکلت تا   63

  سواري شخصی دنده اتوماتیک با کالج دستی  64

  ترمز دستی وفرمان هیدررولیک یا سواري شخصی دنده اتوماتیک و انتقال پدال گاز به سمت چپ  سواري شخصی داراي گاز و  65

  استفاده از حفاظ پدال گاز و ترمز -فرمانسواري شخصی داراي گاز و ترمز دستی و نصب زائده روي   66

ترمز دستی دنده اتوماتیک فرمان  سواري شخصی داراي گاز و ترمز دستی وفرمان هیدررولیک یا سواري شخصی داراي گاز و  67
  هیدرولیک

  فرمان هیدرولیک -سواري شخصی دنده اتوماتیک با کالج دستی  68

  به استثناي مینی بوس  69

  موتور سیکلت مجهز به دنده روي فرمان  70

  نفر ظرفیت 6به استثناي کامیونت و خودرروهاي خدمات عمومی بیش از   71

  تقال اهرم ترمز جلو به سمت چپان - موتور سیکلت بدون کالج  72



   [www.policema.com]                                                                            

                                                                                                                             
  ستدانایی سهم همه مردم ا

8  

 

  سی سی 150موتور سیکلت تا   73

 

  انتقال ترمز پایی به سمت چپ - سی سی دنده اتوماتیک 125موتور سیکلت سه چرخ تا   74

  گاز ترمز اصالح شده مناسب - نصب زائده روي فرمان - فرمان هیدرولیک -سواري شخصی دنده اتوماتیک  75

  رمز جلو و عقب به صورت دستیموتور سیکلت با کالج و ت  76

  سی سی با استفاده از دستکش نخی 150موتور سیکلت تا   77

  موتور سیکلت سه چرخ دنده به صورت دستی  78

  باري مجاز تا ده تن  79

 

 


