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 بسمه تعالي
 

 سردار سرتيپ پاسدار  احمدي مقدم 

   ي محترم نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران فرمانده

 سالم عليكم 

 دسـتورالعمل  " موضوع پيشـنهاد     27/5/84 مورخ    4/13-1211-1=3968بازگشت به نامة شماره     
 نامـه   گواهي آن به     موقت و نحوه تبديل    نامه  گواهياجرايي شرايط و ضوابط مربوط به رانندگي با         

 آيـين نامـه راهنمـايي و راننـدگي مصـوبه شـماره       27 بند ت مـاده  3 مستند به مفاد رديف      "اصلي  
 هيأت محترم وزيران ، ضمن تشكر از اقدامات انجام شده           8/4/1384 هـ مورخ    29169ت  /2073

 ، دستورالعمل مذكور درجلسات كارشناسي بررسي و اصـالح گرديـد كـه بـه پيوسـت بـراي اجـرا        
 .ارسال مي گردد

اميد دارد با نظارت مستمر بر اجراي كامل اين دستورالعمل و افـزايش سـطح آگاهيهـاي عمـومي و          
رفتارهاي صحيح دررانندگي و احترام به قوانين و مقررات ، شاهد كاهش هزينه هـاي بخـش حمـل                  

 .ونقل بويژه درتصادفات و خسارات و تلفات مربوط باشيم 
 

 سيدعبدالواحد موسوي الري
 وزير كشور

 

 : رونوشت 
 . اطالع يك نسخه براي  محترم راه و ترابري به انضماموزير -

 براي اطالع و اعمال نظارت از سوي راهنمـايي          يك نسخه از دستورالعمل     استانداران محترم سراسركشور به انضمام       -
 . استان ترافيكهماهنگي و رانندگي ناحيه انتظامي و دبيرخانه شوراي 

 .جناب آقاي مهندس مقيمي معاون هماهنگي امور عمراني براي اطالع  -

 .جناب آقاي احمدي معاون محترم امنيتي و انتظامي براي اطالع  -

 كشـور جهـت اطـالع و نظـارت براجـراي صـحيح               شـوراي عـالي همـاهنگي ترافيـك شـهرهاي          و دبيرخانـه    دفتر حمل و نقل      -
 .دستورالعمل ها 

 

37/3/1/67315: تاريخ 
 30/5/84: شماره 
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  1 - رانندگي موقت بنامه گواهيدستورالعمل اجرايي شرايط و ضوابط 

  اصلينامه گواهيو نحوه تبديل آن به 
 

 مستندات قانوني : ماده يك
 هركس بخواهد با هر نوع وسيله        :1384 آئين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب        26ماده   •

 با آن وسـيله نقليـه را   نندگي متناسب رانامه گواهينقليه موتوري زميني رانندگي نمايد بايد    

 .  برابر قوانين و مقررات رفتار مي شودمتخلفانبا  دارا باشد و

 رانندگي در پـنج  نامه گواهيانواع : 1384آئين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب     27ماده   •

 : نه گروه با شرايطي كه از سوي راهنمايي و رانندگي اعالم مي شود، صادر مي گردد و پايه

 شـرايط شـركت در       :1384 آئين نامه راهنمـايي و راننـدگي مصـوب           27اده  بند ت م   •

  ): 1 -ب (نامه گواهيآزمايشها و صدور 

  سال تمام 18حداقل سن  .1

  جسمي و رواني از مراجع صالحيت دار پزشكي سالمت گواهيارائه  .2

 نـوع   قبول شدن در آزمونهاي آئين نامه و مهارت عملي رانندگي با وسيله نقليه مربوطه، ايـن                .3

 براي درخواست كنندگان در اولين مرحله با اعتبار موقت يك ساله صادر مي شود               نامه  گواهي

و در مدت ياد شده دارنده آن مكلف به رعايت محدوديتها و شرايط ويژه اي مي باشد كـه در                    

 نامـه   گـواهي ، بـه    تخلـف صورت رعايت آنها و رعايت مقررات اين آئين نامه و مرتكب نشدن             

شرايط و ضـوابط مربـوط      . اين ماده تبديل خواهد شد     ›› 5‹‹ عتبار موضوع تبصره    رانندگي با ا  

اسـت كـه بـه       موقت و نحوه تبـديل آن، بـه موجـب دسـتورالعملي              نامه  گواهيبه رانندگي با    

 .پيشنهاد راهنمايي ورانندگي و تصويب وزير كشور، مشخص و اعالم ميگردد
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مـدت اعتبـار انـواع      ؛  1384 مصـوب     آئين نامه راهنمايي ورانندگي    27 ماده   5تبصره   •

 رانندگي پنج سال اسـت وپـس از پايـان اعتبـار آن و در صـورت احـراز سـالمت                      نامه  گواهي

براي افرادي كه سن آنها بيش از       .  ميگردد تمديدجسمي و رواني، براي دوره هاي پنج ساله         

  .ردد سال تمام باشد، الزم است سالمت جسمي و رواني هر دو سال بررسي و احراز گ70

 ارائه گواهي طي دوره     :1384 مصوب    آئين نامه راهنمايي و رانندگي     27 ماده   1تبصره    •

آموزش آئين نامه و مقررات راهنمايي و رانندگي و همچنين ارائـه گـواهي طـي دوره كسـب               

 . مهارت عملي رانندگي از آموزشگاههاي رانندگي مجاز الزامي ميباشد

 راننـدگي   نامـه   گواهي مندرجات   :1384 مصوب   ندگي آئين نامه راهنمايي و ران     30ماده    •

نـام  ) كد ملي ( رانندگي، مدت اعتبار، مشخصات راننده       نامه  گواهيشامل نوع و يا پايه و گروه        

واحد صادر كننده، امضاي صـادر كننـده، شـماره مسلسـل، تـاريخ و شـماره صـدور، عكـس                     

 . درخواست كننده، مهر واحد صدور و مشخصات ضروري ديگر مي باشد

  1350قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب  •

 

 : تعاريف-ماده دو

راننـدگي  و بـه        اجازه نامه براي رانندگي وسايل نقليه كه از طرف راهنمايي و            رانندگي؛ نامه  گواهي

 .نام افراد صادر مي شود

خودروهاي ( با رانندگي اي گفته ميشود كه براي      نامه  گواهيبه  ؛  )1-ب ( موقت  رانندگي نامه  گواهي

 .ميشود  بطور موقت و با اعتبار يكساله براي افراد صادرشخصي)  تن5/3 نفر ظرفيت و وانت تا 9تا 

 هر نوع وسيله نقليه اي كه داراي حداقل يـك چـرخ در جلـو و دو چـرخ در                     وسيله نقليه موتوري؛  

 يا انسان بكار مي رود كه به آن         عقب بوده و داراي موتور و سامانه انتقال قدرت است و براي حمل بار             

 .خودرو نيز گفته ميشود
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 منظور از تخلف در اين دستورالعمل عدم رعايـت قـوانين و مقـررات راهنمـايي وراننـدگي از                    تخلف؛

 .طرف راننده باشد

راننـدگي    اجازه نامه براي رانندگي وسايل نقليه كه از طرف راهنمايي و    رانندگي اصلي؛  نامه  گواهي

 .ج سال ميگرددبا اعتبار پن

 در اين دستورالعمل بـه فرآينـدي گفتـه ميشـود كـه طـي آن                  رانندگي موقت؛  نامه  گواهيتبديل  

 .شوديكساله  رانندگي موقت نامه گواهي اصلي جايگزين  با مدت اعتبار پنج سالهنامه گواهي

 

 )1 -ب(   رانندگي موقتنامه گواهي فرآيند صدور -ماده سه
بـه يكـي از     ) 1-ب( رانندگي موقـت     نامه  گواهي دريافت   متقاضي مكلف است جهت ثبت نام و       -3-1

رانندگي با در دست داشتن مدارك الزم        آموزشگاههاي رانندگي مجاز يا واحدهاي راهنمايي و      

  .مراجعه نمايد

متصدي ثبت نام مكلف است پس از بررسي و تطبيق مدارك و شرايط متقاضي نسبت به ثبت                  -3-2

  .اطالعات متقاضي در رايانه اقدام نمايد

متصدي ثبت نام مكلف است پس از ورود اطالعات متقاضي به رايانه نسبت به چاپ فرم ثبـت          -3-3

 .نام اقدام و آنرا تحويل متقاضي نمايد

 نامـه   گـواهي متقاضي مكلف است، بمنظور آگاهي از محدوديت ها و شرايط مربوط بـه صـدور                 -3-4

جهـت  ل مربوطـه را     مح  را به دقت مطالعه و سپس      1 پيوست   رانندگي موقت موارد مندرج در    

   . تائيد امضاء نمايد

بـه يكـي از پزشـكان       راه فرم ثبت نام جهت انجام معاينـات پزشـكي           متقاضي مكلف است بهم    -3-5

 .مراجعه نمايد آئين نامه راهنمائي و رانندگي 27 ماده 3موضوع دستورالعمل تبصره 

رج نظريـه   ضـمن د   )جسمي و رواني  (پزشكي  پزشك معاين مكلف است پس از انجام معاينات          -3-6

 . امضاء و مهر فرم ثبت نام اقدام نموده و آنرا تحويل متقاضي نمايدپزشكي نسبت به
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 نوشـتاري   مكلف است در آزمون نظري كه بصورت         پزشكيمتقاضي پس از قبولي در معاينات        -3-7

 .ي انجام خواهد شد شركت نمايدرايانه ايا 

 .عملي شركت نمايدمتقاضي پس از قبول شدن در آزمون نظري بايستي در آزمون   -3-8

متقاضي حداكثر سه بار مي تواند در آزمونهاي نظري و عملي شـركت نمايـد كـه در صـورت                     -3-9

 .عدم موفقيت براي بار سوم بايستي در دوره هاي آموزشي مجدداً شركت نمايد

متقاضي مكلف است پس از قبولي در آزمون عملي مدارك مورد لزوم را به متصـدي تكميـل                    -3-10

نتـايج  ( متصدي مربوطه ضمن ثبت اطالعات مندرج در فـرم ثبـت نـام              . دمدارك تحويل نماي  

جهـت صـدور    رايانـه اي     مركـزي     سـامانه    نسبت بـه ارسـال اطالعـات متقاضـي بـه          ) آزمونها

 . موقت اقدام نمايدنامه گواهي

مركز صدور پروانه هاي رانندگي معاونت راهور ناجا پس از بررسي اطالعـات ارسـالي از واحـد                   -3-11

 موقت نمـوده و آنـرا از        نامه  گواهي يا آموزشگاه رانندگي مجاز، اقدام به چاپ         نامه  گواهيصدور  

 .طريق پست به نشاني متقاضي ارسال مي نمايد

رنـگ آن بايـد متفـاوت بـا رنـگ            موقـت    نامـه   گـواهي بمنظور تفكيـك و تشـخيص        :تبصره

 . هاي اصلي باشدنامه گواهي

  موقـت  نامـه   گـواهي موظف است به همراه     معاونت راهور ناجا    پروانه هاي رانندگي    مركز صدور    -3-12

 فـردي   فرم تغيير نشاني و يـا مشخصـات           و همچنين  2برگه اطالعيه ضميمه شده در پيوست       

 نشـاني ز طريـق پسـت بـه         ا  راايـن دسـتورالعمل      3 پيوستضميمه شده در    ) شناسنامه اي (

 .متقاضي ارسال نمايد

ر مشخصـات يـا نشـاني محـل          رانندگي موقت مكلف است در صـورت تغييـ         نامه  گواهيدارنده   -3-13

فرم تغيير نشاني و يا مشخصات فوق را        , ده روز پس از تغيير    مدت  سكونت خود حداكثر ظرف     

 نشاني مركـز صـدور پروانـه هـاي راننـدگي          همراه مدرك نشان دهنده تغيير به      پر نموده و به   

   .پست نمايد
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 موقـت   نامـه   گواهيمندرجات   : 1384 آئين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب        30 طبق ماده    -ماده چهار 

 :  رانندگي شامل اطالعات ذيل و مشخصات ضروري ديگر خواهد بود
 

 طرح روي كارت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 طرح پشت كارت

 محل نصب برچسب هولوگرام

 محل درج منطقه انتظامي 

 امضاء صادر محل درج 
   واحدمهر كننده  و 

  پستيكدمحل درج

 محل درج عكس متقاضي
 ) ميليمتر30*20(

 محل درج شماره ملي

 نامه گواهيمحل درج شماره 

 محل درج تاريخ صدور

 محل درج مشخصات شناسنامه اي

 ميليمتر86

54
متر

يلي
 م

 

 موقت فقط مجاز به رانندگي با وسايل نقليه زير مي نامه گواهيدارنده اين 
 :باشد

 

  )شخصي (تن 5/3 تا  وانت– نفر ظرفيت 9خودروهاي تا 
 

 

 :نمي باشد موارد ذيل در مجاز به رانندگي نامه گواهيدارنده اين 
  بامداد  0500 تا 2400رانندگي در ساعات بين  .1
 رگراهها و آزادراههاي برونشهري   بزرانندگي در جاده ها، .2
 حمل مسافر  .3
  نقليه ديگر وسايل  ساير  ) بكسل نمودن(  يدك كشيدن  .4

 تقاضا مي شود آنرا به نزديكترين صندوق پست نامهگواهياز يابنده
بيندازد
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 : موقتنامه گواهي دارنده  ويژه محدوديت ها و ممنوعيت هاي-ماده پنج

 
 از درجه اعتبار ساقط      نامه  گواهي اين   ،  موقت نامه  گواهي مدت زمان اعتبار     در صورت انقضاء   -5-1

 راننـدگي محسـوب    نامـه   گـواهي شده و در صورت رانندگي، دارنده آن بعنـوان راننـده فاقـد              
  .خواهد شد

 و   نفـر ظرفيـت      9خودروهاي شخصي  تا      رانندگي موقت فقط مي تواند با        نامه  گواهيدارنده   -5-2
 .   رانندگي نمايد  تن5/3 شخصي تا  وانت 

  اقدام به 2400 بامداد تا 0500 از ساعت   مجاز است فقط  رانندگي موقتنامه گواهيدارنده   -5-3

 .رانندگي نمايد

 رانندگي معتبر همراه نامه گواهيدر  طول زمان محدوديت شبانه درصورتيكه پدر يا مادر داراي   -5-3-1

 .راننده باشند  رانندگي مجاز است 

در پاسخ به دعوت از امدادگران  گروه هاي امداد و نجات جمعيت هالل احمر  و يا  آتش نشان   -5-3-2 

 .هاي داوطلب  رانندگي در زمان محدوديت شبانه مجاز است 

 موقـت    رانندگي   نامه  گواهي  با و آزادراههاي برون شهري      ، بزرگراهها    رانندگي در جاده ها    -5-4
 .ممنوع مي باشد

  . رانندگي موقت ممنوع مي باشدنامه گواهيرنده حمل مسافر براي دا -5-5

   موقت   رانندگي نامه  گواهي براي دارنده      وسيله نقليه ديگر   ) بكسل نمودن  ( يدك كشيدن      -5-6
 . ممنوع مي باشد

 

ند تخلفات موضوع ايـن دسـتورالعمل و كليـه تخلفـات راننـدگي و احكـام                  واحدهاي راهور مكلف   -ماده شش 

 .   موقت ثبت نمايندنامه گواهيخصوص در سوابق دارنده اين ر صادره از مراجع قضايي را د
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مـاده   در  شـده ذكرموارد رعايت منوط به ،  اصلينامه گواهي به   موقترانندگي   نامه  گواهي تبديل   -فتماده ه 

 :باشدمي  ذيل مواردارتكاب هر يك از و همچنين عدم  پنج اين دستورالعمل
 مقصر بودن در تصادف منجر به فوت   .1
 بودن در تصادف منجر به جرحمقصر  .2
 مقصر بودن در تصادف منجر به خسارت  .3
 متواري شدن از صحنه تصادف جرحي يا فوتي .4
 متواري شدن از صحنه تصادف خسارتي .5
   مجازتجاوز از سرعت .6
 سبقت غير مجاز  .7
  از خط وسط معابرتجاوز به چپ  .8
  خط عبور از ميان عدم حركت  .9

  عبور عدم رعايت مقررات هنگام تغير خط  . 10
  ممنوع محلعبور از  . 11
  و يا عابران پياده  وسايل نقليه عبورعدم رعايت حق تقدم  . 12
 عدم توقف كامل هنگام مشاهده تابلو ايست  قبل از تقاطع  . 13
 نقص فني رانندگي با وسيله نقليه داراي  . 14
 عبور از چراغ قرمز  . 15
 عدم رعايت مقررات چراغهاي چشمك زن  . 16
   پليس مدرسه  فرمان  و يا يي راهنماعدم توجه به فرمان پليس . 17
  ممنوع هايمحل در  راست  يا  و يا گردش به چپ ودور زدن . 18
  حركت به طور مارپيچ . 19
 ارتكاب ساير تخلفات رانندگي . 20
، وسـيله نقليـه   كارت مشخصات وسيله نقليه، شناسنامه مالكيـت        (استفاده از پالك يا مدارك جعلي        . 21

  )كارت بيمه، معاينه فني خودرو 
 مبنـي بـر تغييـر        رانندگي موقت به راهنمايي و رانندگي      نامه  گواهي دارنده   عات جديد عدم ارائه اطال   . 22

 ) ده روزمدت   ظرفحداكثر( مشخصات فردي يا نشاني 
  رانندگي  براساس احكام صادره مراجع قضايي  از  محروميت . 23
  بامداد0500 تا 2400رانندگي از ساعت  . 24
 حمل مسافر  . 25
 يدك كشيدن ساير وسايل نقليه  . 26
 دگي در جاده ها بزرگراهها و آزاد راههاي برون شهري رانن . 27
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  از دارنده آن    رانندگي موقت يكساله   نامه  گواهي ،ارتكاب هر يك از موارد فوق      در صورت عدم     :تبصره  
 . ارسال مي گرددوي اصلي با اعتبار پنج ساله صادر و به نشاني نامه گواهياخذ و 

 
 ايـن دسـتورالعمل، مـدت اعتبـار يكسـاله          هفـت مـاده   در صورت ارتكاب هر يـك از مـوارد          : ماده هشت 

 :  رانندگي موقت بشرح ذيل تمديد مي گرددنامه گواهي
پـس  مي گردنـد و  رانندگي  نظري و عملي هايآزموننظري و  آموزش  مواردي كه منجر به تجديد   )الف

       .  ديگر تمديد مي گردد يكسالوي به مدت  رانندگي موقتنامه گواهياز آن 

 نامـه  گـواهي مي گردند و پـس از آن  رانندگي  نظري و عملي هايي كه منجر به تجديد آزمون  موارد )ب

 .       به مدت يكسال ديگر تمديد مي گرددرانندگي موقت، 

بـه  راننـدگي موقـت      نامـه   گـواهي  مواردي كه منجر به تجديد آزمون نظري مي گردند و پس از آن               )ج

 .       مدت يكسال ديگر تمديد مي گردد
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  موقت مي گردند نامه گواهيمواردي كه باعث تجديد 

حد اقل تعداد  علت عدم تبديل رديف
 دفعات ارتكاب

 ج ب الف

    1 مقصر بودن در تصادف منجر به فوت   1

    1 مقصر بودن در تصادف منجر به جرح 2

    1 مقصر بودن در تصادف منجر به خسارت  3

    1 تصادف جرحي يا فوتيمتواري شدن از صحنه  4

    1 متواري شدن از صحنه تصادف خسارتي 5

    1 تجاوز از سرعت مجاز  6

    1 سبقت غير مجاز  7

    2 از خط وسط معابر تجاوز به چپ  8

    2 عدم حركت از ميان خط عبور  9

    2 عدم رعايت مقررات هنگام تغير خط عبور  10

    1 منوع عبور از محل م 11

    2  وسايل نقليه و يا عابران پياده عدم رعايت حق تقدم عبور  12

    2 عدم توقف كامل هنگام مشاهده تابلو ايست قبل از تقاطع  13

    2 رانندگي با وسيله نقليه داراي نقص فني  14

    1 عبور از چراغ قرمز  15

    2 عدم رعايت مقررات چراغهاي چشمك زن  16

    1  يا فرمان پليس مدرسه عدم توجه به فرمان پليس راهنما 17

    2  ممنوع هاي  در محل و يا  گردش به چپ و يا راست دور زدن 18

    2 حركت به طور مارپيچ  19

    6 ارتكاب ساير تخلفات رانندگي  20

    1 محروميت از  رانندگي  براساس احكام صادره مراجع قضايي 21

كارت مشخصات وسيله نقليـه     (استفاده از پالك يا مدارك جعلي        22
، شناسنامه مالكيت وسـيله نقليـه ، كـارت بيمـه ، معاينـه فنـي                 

 ) خودرو 

1 
 

  

 موقت به راهنمايي و نامه گواهيعدم ارائه اطالعات جديد دارنده  23
حد اكثر تا (رانندگي در صورت تغيير مشخصات فردي يا نشاني 

 )  روز10

1    

    1  بامداد0500 تا 2400 از ساعت رانندگي  24

    1 حمل مسافر  25

    1  ساير وسايل نقليه  )بكسل كردن( يدك كشيدن  26

    1  شهري ونبزرگراهها و آزادراههاي بر, رانندگي در جاده ها 27
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عضو و  داراي نقص     متقاضيان  رانندگي نامه  گواهيصدور  و    كليه مراحل ثبت نام، آزمايشهاي رانندگي      -نهماده  

 .انجام خواهد شد راهنمايي و رانندگي راهور نامه گواهي در واحدهاي صدور اتباع خارجي
 

قبـل از انقضـاء مـدت اعتبـار          ) روز 31(حـداكثر يـك مـاه        رانندگي موقت بايستي     نامه  گواهيدارنده   -دهماده  
 راننـدگي يـا     نامـه   گواهيلي به يكي از واحدهاي صدور        اص نامه  اهيگو موقت نسبت به تبديل آن به        نامه  گواهي

 مراكز مجاز مراجعه نمايد
 

موقت فاقد اعتبار، از سوي مامورين راهنمـايي و راننـدگي و            رانندگي   نامه  گواهيدر صورت كشف    . :يازدهماده  
 . موقت فاقد اعتبار اخذ و آن را به واحد صدور ارسال نمايندنامه گواهيپليس راه 

 
در مـدت  حـداكثر دو بـار   دارنده آن مي تواند ,  رانندگي موقتنامه گواهيدر صورت مفقود شدن  : دوازدهماده  

 .، درخواست المثني نمايدنامه گواهياعتبار 
 

 واحدهاي راهنمـايي و     تاييدمنوط به بررسي و     تنها   رانندگي موقت    نامه  گواهيدرخواست تعويض   : سيزدهماده  
 .رانندگي يا مراكز مجاز خواهد بود

 
 موقت بگذرد و دارنده آن نسبت به تبـديل بـه   نامه گواهي در صورتي كه شش ماه از تاريخ اعتبار   :اده چهارده م

 . اصلي اقدام نكند، فرد بايد آزمون نظري رانندگي را مجدداً امتحان بدهدنامه گواهي
 

وقت نسـبت    م نامه  گواهي موقت بگذرد و دارنده      نامه  گواهيدر صورتي كه يك سال از تاريخ اعتبار          :ماده پانزده 
  . عملي رانندگي را مجدداً امتحان بدهدو نظري هاي، بايد آزمونبه تبديل آن اقدام نكند

 
( پزشـكي   موقـت در مـدت اعتبـار آن يكـي از شـرايط              راننـدگي    نامه  گواهيدر صورتيكه دارنده     :شانزدهماده  

يكي از واحدهاي راهنمايي و رانندگي       بايستي به    نامه  گواهيدارنده  , را از دست بدهد   ) روانيو  جسمي  سالمت  
 .يا مراكز مجاز مراجعه تا جهت بررسيهاي مورد لزوم به كميسيون پزشكي معرفي گردد
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, فوق مامورين راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند در صورت مشاهده موارد مندرج در ماده              :1تبصره  
 بـه   نامـه   گـواهي مدت دار اخذ و نسبت بـه ارسـال          موقت فرد را با صدور و ارائه رسيد         رانندگي   نامه  گواهي

 .  راهور مربوطه اقدام نمايندنامه گواهيواحد صدور 
موقت مكلف است ظرف مدت پانزده روز با در دسـت داشـتن رسـيد    رانندگي  نامه گواهي دارنده   :2تبصره  

 .  رانندگي مراجعه نمايدنامه گواهي به واحد صدور  رانندگي موقتنامه گواهياخذ 
 راننـدگي توسـط     نامـه   گـواهي  رانندگي موقت، از تـاريخ اتمـام مـدت رسـيد             نامه  گواهي دارنده    :3 تبصره

 .  مامورين تا تحويل مجدد آن مجاز به رانندگي نمي باشد
 نامـه   گواهي رانندگي يا مراكز مجاز مكلفند به محض مراجعه دارنده           نامه  گواهي واحدهاي صدور     :4تبصره  

 موقـت بـه كميسـيون       نامه  گواهيدارنده  ) جسمي و رواني  (ينات پزشكي   موقت، جهت تجديد معا   رانندگي  
 . پزشكي ناجا معرفي نموده و سپس مطابق نظريه كميسيون اقدام نمايد

 راننـدگي   نامـه   گـواهي  در صورت داشتن نقص عضو و يا درخواست كميسيون پزشـكي، دارنـده                :5تبصره  
ر افسر كارشناس عالي تصادفات و امـور فنـي    موقت مكلف است در آزمون عملي رانندگي كه توسط سه نف          

 . انجام خواهد گرفت، شركت نمايد
 

 تصادفات و امور فني راهنمايي و راننـدگي نيـروي انتظـامي           هرگاه پزشك و افسر كارشناس عالي        :هفده  ماده
ايي موقت مبتال به ضعف بينايي يا شـنو       رانندگي   نامه  گواهي دارنده   جمهوري اسالمي ايران تشخيص دهند كه     

به كمك عينك يا لنز و يا سمعك و همچنين اشخاص داراي نقص عضو به كمـك وسـايل مصـنوعي و يـا بـا                          
 موقت راننـدگي بـا      نامه  گواهي, نصب تجهيزات مخصوص در وسيله نقليه بطور طبيعي قادر به رانندگي باشند           

 . شرايط جديد صادر و به وي تحويل خواهد شد
 

ي و روانـي خـود را براسـاس         موقـت سـالمت جسـم     راننـدگي    نامـه   گـواهي  در صـورتيكه دارنـده       :هجدهماده  
 از دسـت دهـد       ناجا نظريه كميسيون پزشكي   آئين نامه راهنمائي و رانندگي و        27 ماده   3دستورالعمل تبصره   

 .موقت اقدام نمايدرانندگي  نامه گواهيواحد راهنمايي و رانندگي مكلف است نسبت به ابطال 



1پيوست
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  موقتنامه گواهيآشنايي با  محدوديت ها، ممنوعيت ها و شرايط 

 متقاضي گرامي ؛
 موقـت بـه    نامـه  گـواهي محدوديتها و ممنوعيتهاي كلي مربوط به       , شرايط, به منظور آگاهي يافتن از مقررات      

 :مندرجات ذيل توجه فرماييد
 . موقت از تاريخ صدور آن يكسال مي باشدنامه گواهيمدت اعتبار  

 . موقت شرايط و محدوديتهاي ويژه اي دارد كه دارنده آن ملزم به پيروي از آنها مي باشد نامه گواهي 

رعايـت كليـه شـرايط     فـوق، بـا   نامه گواهي رانندگي موقت بايد يك ماه قبل از پايان يافتن تاريخ اعتبار نامه گواهيدارنده   
 .ي اقدام نمايد اصلنامه گواهي، نسبت به تبديل آن به  رانندگي موقتنامه گواهي

 اصـلي   نامـه   گـواهي آن به    موقت بگذرد و دارنده آن نسبت به تبديل          نامه  گواهيدر صورتي كه شش ماه از تاريخ اعتبار          
 . امتحان بدهدرانندگي را مجدداً  نظري هاياقدام نكند، فرد بايد آزمون

 موقت نسبت بـه تبـديل آن اقـدام          نامه  گواهي موقت بگذرد و دارنده      نامه  هيگوادر صورتي كه يك سال از تاريخ اعتبار          
 .و آزمون عملي رانندگي  را مجدداً امتحان بدهد) آيين نامه(نكند ، بايد آزمون نظري 

 : موقتنامه گواهي محدوديت ها و ممنوعيت هاي ويژه دارنده 
 در صـورت    از درجـه اعتبـار سـاقط شـده و    نامـه  گـواهي  موقـت ، ايـن   نامه گواهيدر صورت انقضاء مدت زمان اعتبار      -

 .  رانندگي محسوب خواهد شدنامه گواهيدارنده آن بعنوان راننده فاقد          رانندگي، 

 تـن   5/3 نفر ظرفيت  و وانت  شخصي تـا             9 رانندگي موقت فقط مي تواند با خودروهاي شخصي  تا            نامه  گواهيدارنده   -

 .  رانندگي نمايد

 . رانندگي  موقت  ممنوع مي باشدامهن گواهيي برون شهري  با  رانندگي در جاده ها ، بزرگراهها  و آزادراهها -

 .  اقدام به رانندگي نمايد2400 بامداد تا 0500 رانندگي موقت مجاز است فقط  از ساعت  نامه گواهي دارنده -            

 در خودرو  رانندگي معتبر نامه گواهي درصورتيكه پدر يا مادر داراي  ياد شده در باال در  طول زمان محدوديت شبانه               

 . مجاز است  ويهمراه راننده باشند  رانندگي

در پاسخ به دعوت از امدادگران  گروه هاي امداد و نجات جمعيت هالل احمر  و يا  آتش نشان هاي داوطلب                   و بعالوه 

 .رانندگي در زمان محدوديت شبانه مجاز است 

 .  رانندگي موقت ممنوع مي باشدنامه گواهيدارنده حمل مسافر براي  -

 .  رانندگي  موقت  ممنوع مي باشدنامه گواهيوسيله نقليه ديگر  براي دارنده )  بكسل نمودن( يدك كشيدن   -  
 

   موقتنامه گواهي  صفحه نه دستورالعمل اجرائي جدول و 8 مفاد ماده در صورت انجام تخلف و نقض هرگونه مقررات رانندگي برابر 

  .بشرح پيوست  اقدام  خواهد شد 

 

        امضاء و تاريخ                    :نام خانوادگي  :نام                            

 



 
 

 
 !هشدار

 :راننده گرامي 
ن امتياز اجتماعي   براي حفظ اي  .  رانندگي يك امتياز اجتماعي است كه شما با احراز شرايط خاص ، آن را كسب نموده ايد                 نامه  گواهي

 .و سالمت جامعه بايد از مقررات اجتماعي خاصي پيروي نماييد 
هـاي اجتمـاعي قابـل     به طور متوسط رانندگان در سال نخست رانندگي خود از تجربه كمتري برخوردار بوده و باعث بـروز  آسـيب           

ر از يك سال تجربـه راننـدگي   روه از رانندگان كه كمت  لذا به منظور پيشگيري از بروز چنين آسيب هايي، براي اين گ           . توجهي مي گردند  
اين مقررات ويژه شامل ضوابط و محدوديت ها و ممنوعيت هاي خاصي است كه شـما بـه       . ، مقررات ويژه اي پيش بيني شده است       دارند

تا شما نسـبت بـه يـك راننـده      بنابراين ضروري است    .  موقت الزم است با توجه به آنها رانندگي نماييد         نامه  گواهيعنوان يك فرد دارنده     
زيرا شما در گروه رانندگان آسيب پذيرتر قرار داشته و رعايت اين محـدوديت هـا و                 ,  اصلي دقت بيشتري داشته باشيد     نامه  گواهيداراي  

ال ممنوعيت ها به منظور باال بردن ايمني شما مي باشد و در صورت رعايت كليه الزامات مربوط به اين شرايط خاص ، پـس از يـك سـ                            
الزم به تذكر است كـه شـما بايسـتي          .  اصلي اقدام نماييد   نامه  گواهي موقت به    نامه  گواهيمي توانيد بدون هيچ مشكلي نسبت به تبديل         

در غيـر اينصـورت مشـمول    .  اصلي اقـدام نماييـد  نامه گواهي موقت به نامه گواهييكماه قبل از پايان يافتن تاريخ اعتبار نسبت به تبديل        
 . خواهيد بودبشرح زير گذراندن مجدد آزمونهاي نظري و عملي رانندگي 

 اصـلي اقـدام     نامـه   گـواهي  موقت بگذرد و دارنده آن نسبت به تبديل          نامه  گواهيدر صورتي كه شش ماه از تاريخ اعتبار          
 .هد امتحان بد را مجدداً)آئين نامه   ( نكند، فرد بايد آزمون نظري رانندگي

وقت نسبت بـه تبـديل آن اقـدام          م نامه  گواهي موقت بگذرد و دارنده      نامه  گواهيدر صورتي كه يك سال از تاريخ اعتبار          
 .نظري و آزمون عملي رانندگي  را مجدداً امتحان بدهدهاي  بايد آزمون نكند،

 : موقتنامه گواهيبا رانندگي  ويژه  و ممنوعيتهايمحدوديت ها
  از درجـه اعتبـار سـاقط شـده و در صـورت      نامـه  گـواهي  موقـت ، ايـن   نامه گواهيمان اعتبار  در صورت انقضاء مدت ز    -

 .  رانندگي محسوب خواهد شدنامه گواهيرانندگي،          دارنده آن بعنوان راننده فاقد 

 تـن   5/3 نفر ظرفيت  و وانت  شخصي تـا             9 رانندگي موقت فقط مي تواند با خودروهاي شخصي  تا            نامه  گواهي دارنده   -

 .  رانندگي نمايد

 . رانندگي  موقت  ممنوع مي باشدنامه گواهي رانندگي در جاده ها ، بزرگراهها  و آزادراههاي برون شهري  با  -

 .  اقدام به رانندگي نمايد2400 بامداد تا 0500 رانندگي موقت مجاز است فقط  از ساعت  نامه گواهي دارنده -            

 رانندگي معتبر  در خودرو نامه گواهيطول زمان محدوديت شبانه ياد شده در باال  درصورتيكه پدر يا مادر داراي                در  

 .همراه راننده باشند  رانندگي وي مجاز است 

ي داوطلب                   و بعالوه در پاسخ به دعوت از امدادگران  گروه هاي امداد و نجات جمعيت هالل احمر  و يا  آتش نشان ها

 .رانندگي در زمان محدوديت شبانه مجاز است 

 .  رانندگي موقت ممنوع مي باشدنامه گواهي حمل مسافر براي دارنده -

 .  رانندگي  موقت  ممنوع مي باشدنامه گواهيوسيله نقليه ديگر  براي دارنده )  بكسل نمودن(  يدك كشيدن  -  
 موقت  نامه گواهي و جدول صفحه نه دستورالعمل اجرائي  8نندگي برابر  مفاد ماده در صورت انجام تخلف و نقض هرگونه مقررات را

 . خواهد شد اقدام 

 

2پيوست



 

 3يوست پ

 ) شناسنامه اي ( فرديفرم تغيير نشاني و يا مشخصات
 

 
ر اين فرم   دا  ، مراتب ر  )شناسنامه اي ( فردي    روز پس از تغيير نشاني و يا مشخصات        10 موقت ملزم است ظرف مدت       نامه  گواهيدارنده  

 .پست كندناجا  راهنمايي و رانندگي  مركز صدور پروانه هاي رانندگي معاونتو بهوارد 
 

  ............................................. ندگي ن رانامه گواهيواحد صدور 
 

تغيير نشاني   ............................................ نامه گواهي صادره از  واحد صدور ............................................: موقت به شماره رانندگي  نامه گواهياينجانب دارنده بدينوسيله 
 .خود را اعالم مي نمايم) شناسنامه اي(فردي و يامشخصات 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تاريخ و امضاء 

 :                                                                                        كد پستي   :نشاني جديد 

  :كوچه   :خيابان       :محله    :شهر

 :شماره تلفن جديد                                       :واحد         : طبقه:                    پالك

 :مشخصات قبلي 

  :                        كد ملي :امه                  شماره شناسن :نام خانوادگي  : نام

 :   /     /                        تاريخ تولد  :صادره از  :نام پدر

 :مشخصات جديد 

  :                        كد ملي :                  شماره شناسنامه :نام خانوادگي  :نام 

 :   /     /                        تاريخ تولد  :صادره از  :نام پدر

 تغيير نشاني-الف 

 )شناسنامه اي( فردي تغيير مشخصات-ب 

 :                                                                                        كد پستي   :نشاني جديد 

  :كوچه   :خيابان       :محله    :شهر

 :شماره تلفن جديد                                       :واحد         : طبقه:                    پالك


