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مقدمه ناشر
امروزهاستفادهازخودروجزالینفکزندگیبشرشدهاست.بنابراینعلیرغم
تحوالتشکهدرزمینهارتقایایمنیاینوســیلهحاصلشده،متأسفانهرفتارهای
غلطبرخیازکاربرانترافیکمنجربهوقوعحوادثرانندگیبسیارتلخمیشود.
بــهطوریکهشــایدبتوانگفتوجودیکقانــونجامعومانعدراینحوزهبیش
ازپیشضروریبهنظرمیرســید.برایناســاس،بانگاهیبهرشــدحوادث
رانندگیدرســالهایمنتهیبهســال1389بهخوبیناکارآمدیقوانینومقررات
راهنماییورانندگیموجوددرآنســالهااحســاسمیشــدکهبهمنظوربهروز
کردنقوانینومقرراتراهنماییورانندگی،قانونرسیدگیبهتخلفاترانندگی
درتاریخ1389/12/8بهتصویبرســیدودرمورخ90/1/27درروزنامهرســمی
کشوربهشماره19258چاپوالزماالجراشد.قانونمذکوربراساسنیازروزوبا
هدفتأثیرگذاریبرارتقایوضعیتانضباطترافیکی،رشدفرهنگترافیکودر
نهایت،کاهشتصادفاتوتلفاتمتأثرازآنوضعشدهاست.بهمنظوراثربخشی
مطلوبتروروشنگریدرفرآینداجرایماده)9(آییننامه،دستورالعملمربوطه
نیزبهتصویبرسید.دراینکتابسعیشدهضمنارائهقانونرسیدگیبهتخلفات
مهرانندگی،آییننامههایاجراییودستورالعملهایمربوطهنیزدرزیرنویسهمان

قد
م
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قانون رسيدگي به 
ت رانندگي 

تخلفا

مادهارائهشودتابهآسانیوسهولتدردسترسمأموراناجراییقرارگیرد.دراین
کتابازتالشریاستمحترموقتپلیسترافیکشهری،سردارمحسنمهراییو
همکارانمربوطهوهمچنینناظرینکتاب،جنابآقایدکتراصحابحبیبزاده،
جنابسرهنگدکترسیدسعیدکشفیوجنابسرهنگدوممحمدترحمیوتقدیر

وتشکرمیگردد.
  

مرکزتحقیقاتکاربردیپلیسراهورناجا   
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قانون رسيدگي به 
ت رانندگي 

تخلفا

مقدمه

دسترسيبهقانونرسیدگيبهتخلفاترانندگيهمراهباآییننامههاياجرایی
مربوطهبرايكاركنانپلیسراهنمایيورانندگي،قضات،مسئوالناجراییوآحاد
مردمضروريميباشــد؛بههمینمنظورنسبتبهجمعآوریاینقوانیندرقالب
کتابچهاقدامشــدهاســت.دراینکتابعالوهبرمتنقانونرســیدگیبهتخلفات
رانندگی)مصوب1389(،آییننامههاوبخشنامههایمربوطبهآننیزارائهشده
است،تاخوانندهراازمراجعهبهمنابعمتعددبینیازکند،ترتیبتوالیموادقانونی
وآییننامههایمربوطهکهبهصورتپاورقیدرجشــدهبهطورکاملگویایاین

مطالباست.
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بسمه تعالي

 جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد 
رئیس محترم جمهوري اسالمي ايران

عطفبهنامهشــماره24924/43949مورخ1382/8/7دراجراياصلیكصد
وبیســتوســوم)123(قانوناساسيجمهورياسالميایران،قانونرسیدگيبه
تخلفاترانندگيكهباعنوانالیحةنحوةرسیدگيبهتخلفاتواخذجریمههاي
مربوطبهامورحملونقلوعبورومروروســایلنقلیهبهمجلسشــوراياسالمي
تقدیمشدهبود،باتصویبدرجلسهعلنيروزیكشنبهمورخ1389/12/8وتأیید

شورايمحترمنگهبانبهپیوستابالغميشود.

علي الريجاني
رئیس مجلس شورای اسالمی ايران
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قانون رسيدگي به 
ت رانندگي 

تخلفا

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
ماده 1-كلیةرانندگان،سرنشینانوسایلنقلیه،متصدیانحملونقلزمیني،عابران

پیادهوفعاالندرحوزةحملونقلوعبورومرورمشمولاینقانونميباشند.
مــاده 2 - بــهافســرانكادروپیمانيمــوردوثــوقراهنمایيورانندگينیروي
انتظاميجمهورياسالميایرانكهبرايتشخیصتخلفاتمربوطبهحملونقل
وعبورومرورتعیینشــدهوآموزشالزمرادیدهاند،اجازهدادهميشــودتخلفات

مربوطهراوفققانونتشخیصدادهوقبضجریمهصادرنمایند.
تبصره 1- نیرويانتظاميجمهورياســالميایرانبرايمدتحداكثردهسال
ميتوانــدبهدرجهدارانكادرموردوثوقراهنمایيورانندگيكهدارايدیپلمكامل
متوسطهوگواهینامهرانندگيونیزدهسالسابقهخدمتمتواليدرراهنمایيورانندگي
بــودهوآمــوزشالزمرادیدهباشــنداختیاراتووظایفمنــدرجدراینمادهرا
ازلحاظتشخیصتخلفوصدورقبضجریمهتفویضنمایدودرمواردخاص
وضروريازافســرانكادروپیمانيســایربخشهاينیرويانتظاميكهآموزش

الزمرادیدهانداستفادهنماید.
تبصره 2 -بهنیرويانتظامياجازهدادهميشــودحداكثردهســالپسازتاریخ
الزماالجراشــدناینقانونتاجایگزینيافســرانكادروپیمانيازافسرانوظیفه

موردوثوقآموزشدیدهجهتاجرایاینمادهبهرهگیريكند.
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تبصــره 3 -راهنمایيورانندگيمجازاســتازگــزارشداوطلبانموردوثوق
آموزشدیدهكهدارايحداقلمدركتحصیليكارشناســیبودهودورهآموزشــي
الزمرادیدهباشــندبهصورترایگاندرتشــخیصتخلفوصدورقبضجریمه

توسطمأموراناینمادهاستفادهنماید.
ماده 3-تهیه،نصبونگهداريتجهیزاتالكترونیكيازقبیلعكسبرداري،
فیلــمبــرداري،ســامانههايماهــوارهايونظایرآنبــرایثبتتخلفوكنترل
عبورومروردرشهرهابهعهدهشهرداريهاودرخارجازشهرهابهعهدهوزارتراه
وترابري)سازمانراهداريوحملونقلپایانههايكشور(استكهباهماهنگي

راهنمایيورانندگيملزمبهاجرایاینمادهميباشند.
ماده 4- بهمأمورانموضوعماده)2(اینقانوناجازهدادهميشــودمتخلفیناز
قوانیــنومقرراتراهنمایيورانندگيراپسازتشــخیصتخلفوانطباقآنبا
میزانجرایم،متوقفنمایندومشخصاتوسیلهنقلیهوراننده،زمانومحلوقوع
تخلفونوعآنونیزمشخصاتخودرادرقبضجریمهدرجوبهرانندهمتخلف

تسلیمنمایند.
درصورتيكهمتخلفازدریافتقبضجریمهخوددارينمایدقبضصادرشده
بهمنزلهابالغقانونيتلقيشدهوضمیمهسوابقمتخلفنزدادارهراهنمایيورانندگي
مربوطهنگهداريميشود.چنانچهوسیلهنقلیهدرمحلغیرمجازمتوقفباشدیادر

صورتعدمحضورمتخلف،قبضجریمهبهبدنهخودروالصاقميشود.
درصورتيكهمتوقفساختنوسیلهنقلیهمقدورنباشدیاتخلفتوسطتجهیزات
الكترونیكيثبتشدهباشدمراتببهنحومقتضيبهاطالعدارندهوسیلهنقلیهميرسد.
ماده 5 - متخلفموظفاستظرفمدتشصتروزازتاریخمندرجدرقبض
جریمهیاتاریخابالغشــدهدرقبضجریمهايكهبهاطالعاوميرســد،جریمه
رابهحسابيكهازطرفخزانهداريكلتعیینواعالمميشودپرداختورسید
دریافــتنمایــدیامراتباعتراضخودراظرفمدتمذكورباذكردالیلبهاداره
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ت رانندگي 

تخلفا

اجراییاتراهنمایيورانندگيتسلیمکند.ادارهمذكورموظفاستحداكثرظرف
بیستوچهارساعتپسازوصولاعتراضبررسيالزمراانجامدادهودرصورت
غیرموجهدانســتناعتراض،مراتبرابهمعترضابالغنماید،درصورتاصرار
معترض،ادارهاجراییاتموضوعراجهترسیدگيبهواحدرسیدگيبهاعتراضات

ناشيازتخلفاترانندگيارسالکند.
واحدفوقالذكرمتشكلازیكقاضيباابالغرئیسقوهقضائیهویككارشناس
راهنمایيورانندگيبامعرفيرئیسپلیسراهنمایيورانندگيمربوطهمیباشدکه
ریاســتآنواحدباقاضيخواهدبودكهپسازاخذنظرمشــورتيعضودیگر

مبادرتبهصدوررأيمينماید.رأيصادرهقطعياست.
درصورتيكهمتخلفدرمهلتقانونيمذكوراعتراضخودراتسلیمننمایدیا
ظرفبیستروزپسازابالغرأيواحدجریمهراپرداختننماید،موظفاست

جریمهرابهمأخذدوبرابرمبلغمندرجدرقبضجریمهبپردازد.
تبصره -درصورتيكهثابتشــودمأمورانونیزداوطلبانمذكوردرماده)2(
حســبموردبهناحققبضجریمهصادركردهیاباعلمواطالعگزارشخالف
واقعدرموردامورمربوطبهاینقانوندادهاند،ضمنجبرانخســارتوارده،به

مجازاتبزهوگزارشخالفواقعمحكومميشوند.1
1ـ1-دستورالعملنحوهتشكیلوفعالیتواحدهايرسیدگيموضوعماده5قانونرسیدگيبهتخلفاترانندگي

دراجرايماده5قانونرسیدگيبهتخلفاترانندگيمصوب1389/12/8مجلسشوراياسالميوجهتهماهنگي
بادستگاههايذيربط،دستورالعملنحوةتشكیلوفعالیتواحدهايرسیدگيموضوعماده5قانونرسیدگيبه

تخلفاترانندگيبهشرحموادآتياست:
ماده1-بهمنظورسهولتدسترسيمردموحسناجراي>ماده5قانونرسیدگيبهتخلفاترانندگي<و>واحدهاي
رسیدگي<كهدرایندستورالعملبهاختصار>قانون<و>واحدرسیدگي<گفتهميشودبهشرحمفادایندستورالعملدر

سراسركشورتشكیلوفعالیتخواهندکرد.
ماده2-تعدادواحدرسیدگيدرهرحوزهقضایيومحدودهجغرافیایيفعالیتآنها،بارعایتسهولتدسترسيو
مراجعهآسانمردموتناسبباواحدهاياجراییاتراهنمائيورانندگيیاواحدمشابهآن،باهماهنگيفرماندهي

انتظامياستانورئیسكلدادگسترياستانتعیینخواهدشد.
ماده3-تأمینمحلمناســبوتجهیزآنبهمنظوراستقراروفعالیتواحدرسیدگيباهماهنگيرؤسايحوزههاي

قضایيبهعهدهنیرويانتظامي)راهور(ميباشد.
تبصره-الزماستمحلاستقرارواحدرسیدگيبهنحويباشدكهامكانمراجعهآسانومستقیممردمفراهمباشد.

ماده4-مالكخودرویانمایندهقانونيويميتواندمراتباعتراضخودرابنابرنوعقبوضجریمهصادرهوابالغ
صورتگرفتهبهشرحزیربهیكيازمراكزاجراییاتراهورتقدیمکرد..
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مــاده 6 -مأمورانراهنمایيورانندگيبهجــزدرمواردمصرحقانونيوموارد
تصادفاتمنجربهجرحوقتل،مجازبهتوقیفوسیلهنقلیهموتورينميباشند)برای
آشــناییبیشــتربامواردقانونیمطرحشدهدراینمادهپیشنهادمیشودبهماده19
قانونبیمهاجباریمسئولیتمدنیدارندگانوسایلنقلیهموتوریزمینیدرمقابل
شخصثالثبههمراهتبصرههایذیلآندرپیوستاینکتابمراجعهفرمایید(.

مــاده7-مأمــورانمذكوردرماده)2(ایــنقانوندرحدودوظایفواختیارات
الف(درقبوضتسلیميوقبوضيكهشخصازاخذآنخودداريميكند،ظرفمدت60روزازتاریخصدورقبض

جریمه.
ب(درقبوضالصاقي،دوبرگي،دوربینونامحسوسدرصورتيكهابالغواقعيیاقانونيبهعملآمدهباشدطرف
مدت60روزازتاریخابالغوچنانچهابالغنشدهباشدمهلتاعتراضازتاریخاطالعكهاصواًلتاریخمراجعهبهاداره

اجراییاتواخذصورتوضعیتميباشدخواهدبود.
ماده5-پلیسراهنمایيورانندگيموظفاســتابتدادرخواســتمعترضانرادریافت،درمهلتقانونيبررسيو
نتیجهآنرادرصورتوضعیتاصالحيقبوضجرایماعمالودرصورتغیرموجهدانســتناعتراض،مراتب
رابهمعترضانابالغکندودرصورتاصرارمعترضان،مراتبراظرف24ســاعتبهدفترواحدرســیدگيذيربط

ارسالنمایند.
تبصره1-ثبتودرجنتیجهاقداماتاجراییاتراهوربرايقبوضجریمهاعتراضشدهالزاميبودهوبهمنزلهبررسي
واحداجراییاتتلقيميگرددودارندگانقبوضپسازاینمرحلهودرصورتعدمارسالاعتراضبهواحدرسیدگي

ميتوانندبهاینواحدهامراجعهواعتراضخودراتسلیمنمایند.
تبصره2-معترضانموظفنددالیلومستنداتاعتراضخودرابهواحدرسیدگيتسلیمنمایندوتشخیصموجهبودن

آنهاباقاضيواحدرسیدگياست.
ماده6-حدودصالحیتواحدرسیدگي،رسیدگيبهاعتراضاتناشيازتخلفاترانندگيوسایرمواردمندرجدر

قانونمذكورميباشد.
تبصره-اعتراضموضوعماده5قانون،حسبموردبنابهتقاضايمعترض،درواحدرسیدگيمحلصدورقبض

جریمهیااقامتگاهويقابلرسیدگيميباشد.
ماده7-رسیدگيبهجرایممأمورانموضوعماده2قانونرسیدگيبهتخلفاتدرخصوصنحوةصدورقبضجریمه

توسطمراجعقضایيذيصالحخواهدبود.
ماده8-پلیسراهورناجاموظفاستامكاندسترسيبهسامانهواحداجراییاتراهوررادرمحلواحدرسیدگيفراهمآورد.
ماده9-پلیسراهورموظفاستروشهاوسامانههایمربوطبهثبتتخلف،صدوروارسالقبوضجریمه)اعم
ازدســتيوالكترونیكي(وبررســيابتدایيبهاعتراضاتواجرايآرایواحدهايرسیدگيرابراساسمفاداین

دستورالعملوبارعایتحقوققانونياشخاصتنظیمواقدامکند.
ماده10-واحدهايرسیدگيدرساعاتغیراداريمتناسبباحوزههايقضایيتشكیلمیشود.

ماده11-مســئولیتونظارتبرحســناجرايایندستورالعملحسبموردبهعهدهدفترامورنمایندگيهايقوه
قضائیهوپلیسراهورناجاميباشد.

تبصره-درهریكازاستانهايكشور،یكگروهبازرسيباتركیبنمایندگانتاماالختیاررئیسكلدادگسترياستانو
فرماندهيانتظامياستانتشكیلوبهصورتنوبهايازكلیهواحدهايرسیدگيآناستانبازرسيونتیجهراجهت
رفعاشكاالتوكاستيهايموجود،حسبموردبهرئیسكلدادگستريوفرماندهيانتظامياستانارائهمينمایند.

ماده12-ایندستورالعملدر12مادهو5تبصرهدرتاریخ1393/6/18بهتصویبرئیسقوهقضائیهرسید.
رئیس قوه قضائیه     

صادق آملي الريجاني     
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تعیینشدههمزمانباصدورقبضجریمهبهصورتتسلیميیاثبتتوسطدوربین،
گزارشتخلفاتمندرجدرجدولذیلاینمادهراباذكرشــمارهونوعگواهینامه
رانندهبهادارهراهنمایيورانندگيمربوطهارسالمیدارند.ادارهمزبورمتناسببا

نمراتمنفيمندرجدرجدولمذكوربهشرحزیرباآنانرفتارمينماید:
1-چنانچهمتخلفداراي)30(نمرهمنفيباشــدگواهینامهاوبهمدتســهماه
ضبــطودرپایانمدتمزبورباپرداختچهارصدهزار)400/000(ریالجریمه

نقديبهنفعخزانهعموميمستردميشود.
2-پسازاعمالمقرراتموضوعبند)1(چنانچهدراثرارتكابتخلفاتجدید
)25(نمرهمنفيبهمتخلفتعلقگیردگواهینامهاوبهمدتششماهضبطوپس
ازانقضاءمدتمزبوروپرداختشــشصدهزار)600/000(ریالبهنفعخزانه

عموميمستردمیشود.
3-هرگاهپسازاعمالمقرراتبند)2(دراثرارتكابتخلفاتجدیدبیستنمره
منفيبهمتخلفتعلقگیردگواهینامهاوابطالميگرددوبعدازیكسالميتواند
برابرمقرراتوپسازطيدورهآموزشــيوپرداختیكمیلیون)1/000/000(

ریالبهنفعخزانهعموميگواهینامهجدیداخذنماید.
تبصره 1-بهاســتثنایبندهاي)1(تا)7(دربقیهمواردبرايهرتخلفدرهر

بیستوچهارساعتصرفًایكبارنمرهمنفيمحاسبهميشود.
تبصــره 2-درصورتیكهمتخلفبهمدتشــشمــاهاززمانارتكابآخرین
تخلفمنجربهنمرهمنفيدربندهاي)1(و)2(ویكســالدربند)3(اینماده،
مرتكبهیچیكازتخلفاتراهنمایيورانندگينشودكلیهنمرههايمنفيناشي
ازتخلفاتارتكابيگذشــتهبالاثرميگرددوتخلفاتبعديويبهعنوانتخلف

اولاومحسوبمیگردد.
تبصره 3-متخلفمكلفاستظرفبیستروزپسازابالغصورتوضعیت
مربوطبهنمراتمنفي،گواهینامهخودرابهادارهراهنمایيورانندگيمربوطهتسلیم
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نمایددرصورتعدمتسلیمدرموعدمقررراهنمایيورانندگيپروندهمربوطهرا
بهواحدرســیدگيبهاعتراضاتموضوعماده)5(اینقانونارســالمیکندتاپس
ازبررســيوعدموجودعذرموجهعالوهبرجرایمفوقبهتناســب،جرایمنقدي
بندهاياینمادهراتادوبرابرافزایشدهد.راهنمایيورانندگيموظفاســتدر
هرنوبتكهنمرهمنفيبهمتخلفتعلقميگیردبهنحومقتضياورادرخصوص

مطلعشدنازنمراتمنفيراهنمایيكند.
تبصره 4-كســانيكهدرمدتضبــطگواهینامهمبادرتبهرانندگيميكنندبه
مجازاتمقرربرايرانندگيبدونگواهینامهمحكومميشوند)برایآشناییبیشتر
باموادقانونیمطرحشدهدراینماده،بهماده19قانونبیمهاجباریمسئولیتمدنی
دارندگانوسایلنقلیهموتوریزمینیدرمقابلشخصثالثدرپیوستاینکتاب

مراجعهفرمایید(.
تبصره 5-ابطالگواهینامهویاگرفتنآزمونمجددصرفًابهموجبقانونممكناست.
تبصره 6-آییننامهاجراییاینمادهتوسطنیرويانتظاميتدوینوپسازتأیید

وزیركشوربهتصویبهیئتوزیرانميرسد.1
1ـوزیرانعضوكمیسیوناموراجتماعيودولتالكترونیكدرجلسهمورخ1390/6/20بنابهپیشنهادنیرويانتظامي
جمهورياســالميایرانوتأییدوزارتكشــوروبهاســتنادتبصره)6(ماده)7(قانونرسیدگيبهتخلفاترانندگي
)مصــوب1389(وبارعایتتصویبنامهشــماره164082/ت373هـمــورخ1386/10/10،آییننامهاجرایيماده

یادشدهرابهشرحزیرتصویبکردند:
آییننامهاجرایيماده)7(قانونرسیدگيبهتخلفاترانندگي

ماده1-دراینآییننامهاصطالحاتزیردرمعانيمشروحمربوطبهكارميروند:
مصوب1389 الف(قانون:قانونرسیدگيبهتخلفاترانندگيـ

ب(ابطالگواهینامه:سلباعتبارقانونيگواهینامهرانندگيرانندهمتخلفتازماناخذگواهینامهجدیدطبقبند)3(
ماده)7(قانون.

پ(تخلفاترانندگيپرخطر:تخلفاترانندگياحصاشدهدرجدولذیلماده)7(قانون.
ت(دورهآموزشي:فرآیندآموزشتئوريوعمليرانندگيمتناسببانوعگواهینامهابطالشدهدرمراكزآموزشیمجاز.
ث(نمرهمنفي:عدديكهطبقجدولزیرماده)7(قانونحسبموردبرايرانندگانوسایلنقلیهشخصيیاعمومي

منظورودرسابقهگواهینامهآنانثبتميشود..
ج(ضبطگواهینامه:اخذگواهینامهرانندگيوارســالآنبهادارهراهنمایيورانندگيمربوطهومحرومكردندارنده

گواهینامهازمزایايقانونيآندرمدتمقرر.
چ(قبضجریمهتســلیمي:قبضجریمهايكهتوســطمأمورانمجازدرقانونپسازرؤیتوتشخیصتخلفو

متوقفکردنوسیلهنقلیهبادرجمشخصاترانندهووسیلهنقلیهوگواهینامه،صادروبهرانندهتحویلميشود.
ح(واحدرسیدگي:واحدقضایيموضوعماده)5(قانون.

ماده2-بهمأمورانموضوعماده)2(قانوناجازهدادهميشوددرصورتتشخیصتخلفاترانندگيپرخطرنسبتبه
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متوقفکردنوسیلهنقلیهاقداموضمنصدورقبضجریمهتسلیمي،مشخصاتوسیلهنقلیهوگواهینامهرانندهمتخلف
راثبتوگزارشتخلفاترابهادارهراهنمایيورانندگيمربوطارسالكنند.ادارهراهنمایيورانندگيپسازدریافت

گزارشمأموران،متناسببانمراتمنفي،بهشرحزیربارانندهمتخلفرفتارخواهدكرد.
1-چنانچهمتخلفداراي)30(نمرهمنفيباشد،گواهینامهاوبهمدتسهماهضبطودرپایانمدتمزبورباپرداخت

چهارصدهزار)400/000(ریالجریمهنقديبهنفعخزانهعموميمستردميشود.
پــسازاعمــالمقرراتموضــوعبند)1(،چنانچهدراثرارتــكابتخلفاتجدید)25(نمــرهمنفيبهمتخلفتعلق
گیرد،گواهینامهاوبهمدت6ماهضبطوپسازانقضايمدتمزبوروپرداختششصدهزار)600/000(ریالبهنفعخزانه

عموميمستردميشود.
2-هرگاهپسازاعمالمقرراتبند)2(،دراثرارتكابتخلفاتجدید)20(نمرهمنفيبهمتخلفتعلقگیرد،گواهینامه
اوابطالمیشــودوبعدازیكســالميتواندبرابرمقرراتوپسازطيدورهآموزشــيوپرداختیكمیلیون

)1/000/000(ریالبهنفعخزانهعموميوقبولشدندرآزمونهايمربوط،گواهینامهجدیداخذنماید.
بهرانندگانوسایلنقلیهحملباریامسافردرمعابربرونشهريكهمشمولاعمالمقرراتضبطگواهینامه تبصرهـ
باشند،بهمنظوررساندنمحمولهیامسافربهمقصد،رسیدموقتگواهینامهبااعتبارحداكثرسهروزهدادهخواهدشد.

رانندگيپسازخاتمهاعتباررسیدمذكوربهمنزلهرانندگيبدونگواهینامهاست.
ماده3-درصورتثبتتخلفتوسطدوربین،ادارهراهنمایيورانندگيمربوطموظفاستضمنثبتنمرهمنفي
تخلفاتپرخطر،مراتبراازطریقپست،ارسالپیامكیاسامانههايالكترونیكيویاسایرمواردبهدارندهوسیله

نقلیهاطالعدهد.
ماده4-برايتخلفاتردیفهاي)1(تا)7(جدولموضوعماده)7(قانوندرهرمرحلهازارتكاب،نمرهمنفيمنظور
خواهدشدوبرايتخلفاتردیفهاي)8(تا)20(جدولیادشدهدرصورتارتكاب،قبضجریمهصادرودرهر

بیستوچهارساعتصرفًایكبارنمرهمنفيدرسابقهرانندهثبتخواهدشد.
ماده5-چنانچهرانندهمتخلفبهمدتششماهاززمانارتكابآخرینتخلفمنجربهنمرهمنفيدربندهاي)1و
2(ویكسالدربند)3(ماده)2(اینآییننامهمرتكبهیچیكازتخلفاترانندگينشود،كلیهنمرهمنفيناشياز

تخلفاتارتكابيگذشتهبالاثرخواهدشدوتخلفبعديويبهعنواناولینتخلفاومحسوبميگردد.
تبصره-مبناياحتسابنمراتمنفيمرحلهبعدي،تاریخپایانقانونيضبطگواهینامهخواهدبود.

ماده6-رانندهمتخلفمكلفاستظرفبیستروزپسازابالغصورتوضعیتمربوطبهنمراتمنفي،گواهینامه
خودرابهادارهراهنمایيورانندگيمربوطتسلیمنماید.درصورتعدمتسلیمدرموعدمقرر،راهنمایيورانندگيپرونده
مربوطهرابهواحدرسیدگيبهاعتراضاتارسالمیکندوپسازبررسيوعدموجودعذرموجهعالوهبرجرایمفوق

بهتناسب،جرایمنقديبندهايماده)3(اینآییننامهتادوبرابرافزایشميیابد.
ماده7-كسانيكهدرمدتضبطگواهینامهمبادرتبهرانندگينمایندبهمرجعقضایيمعرفيوبهمجازاتمقرربراي

رانندگيبدونگواهینامهمحكومميشوند.
اینتصویبنامهدرتاریخ1390/8/1بهتأییدمقاممحترمریاستجمهوريرسیدهاست.

اصالحماده)6(آییننامهاجرایيماده)7(قانونرســیدگيبهتخلفاترانندگيشــمارهمصوبه46746/241925-
1390/12/8شمارهروزنامهرسمي1390/12/11-19515

مرجعتصویب:هیئتوزیران
نظربهاینكهدرماده)6(تصویبنامهشماره156164/ت46746كمورخ1390/8/7عبارت»ماده2«بهصورت»ماده

)3(«تحریرشدهاست،لذامراتببرایاصالحاعالمميشود.
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عنوان تخلفات رانندگيردي

نمره منفي

وسايل 
نقليه 
شخصي

وسايل 
نقليه 

عمومي و 
سنگين

هرگونه حركات نمايشي، دورزدن درجا و يا حركت 1
810موتورسيكلت بر روي يك چرخ

1015تجاوز از سرعت مجاز )بيش از 50 كيلومتر در ساعت(2
510سبقت غيرمجاز در راه هاي  دو طرفه3
510عبور از چراغ قرمز راهنمايي ورانندگي4
35حركت به طور مارپيچ5
57حركت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها6

رانندگي در حالت مستي و مصرف دارو هاي  روان 7
1020گردان و يا افيوني

510تجاوز از سرعت مجاز )بيش از 30 تا 50 كيلومتر در ساعت(8
46عبور از محل ممنوع9
59تجاوز به چپ از محور راه10
57عبور وسايل نقليه از پياده رو11
46عدم رعايت حق تقدم عبور12
35دور زدن در محل ممنوع13

استفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتباطي مشابه در 14
35حين رانندگي در سرعت باالي 60 كيلومتر

36نقص فني مؤثر يا نقص در سامانه  )سيستم( روشنايي در شب15

عدم رعايت مقررات ايمني حمل و نقل جاده اي مواد 16
88خطرناك

7...رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز17
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عدم رعايت شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل 18
37استفاده از عينك، سمعك يا تجهيزات خاص

 عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين19
35عبور و مرور محصلين يا پليس مدرسه

58عدم رعايت مقررات حمل بار20

مــاده 8 -هــرگاهظرفمهلتچهارماهازابالغقبضجریمه،متخلفجریمه
مربوطهراپرداختننماید،ازســويراهنمایيورانندگياخطاریهكتبيبامهلت
یكماههمبنيبرپرداختجریمهبهويابالغميگردد.درصورتپایانمهلتو
عدمپرداخت،ضمنضبطگواهینامه،پالكوسیلهنقلیهتازمانپرداختجریمهدر

سامانهراهنمایيورانندگيتوقیفخواهدشد.
درصورتيكهمبلغجریمهخودرویيبهدهمیلیون)10/000/000(ریال تبصرهـ 
برسدراهنمایيورانندگيموظفاستمراتبرابهمالكخودرواعالموچنانچه
ظــرفمهلــتیكماهازتاریخابالغ،مالكخودرونســبتبهپرداختجریمهیا
اعتــراضبــهواحدمندرجدرماده)5(اینقانوناقدامننماید،راهنمایيورانندگي
مكلفبهتوقفخودروتاپرداختجریمهميباشــد.درصورتاعتراض،واحد
مزبورموظفاستدرخصوصاینمواردظرفیكهفتهتعیینتكلیفنماید.

 مــاده 9-راننــدگانموظفنــدهنــگامرانندگــيگواهینامــه،كارتخــودروو
بیمهنامهمعتبرشــخصثالثوبرايخودروهایيكهبیشازپنجســالازتولیدآنها
ميگــذردبرگهمعاینهفنيرابههمراهداشــتهباشــندودرصــورتمطالبهمأموران
راهنمایيورانندگيآنراارائهنمایند.مأموراندرصورتيمداركرانندگانرامطالبه
ميكنندكهشاهدتخلفازسويرانندهبودهیاتحتتعقیبقضایيیاانتظاميباشد.
درصورتيكههیچیكازمداركفوقبههمراهرانندهنباشدمأمورانراهنمایيورانندگي
ميتوانندتازمانارائهمدارك،خودرورامتوقفنمایندودرصورتيكهیكيازمدارك
فوقیاشناسنامهیاكارتشناسایيمعتبربههمراهرانندهباشد،مأمورانمذكورموظفند
باأخذمدركمذكوروارائهرسیدبدونتوقفوسیلهنقلیهرانندهراملزمبهارائهسایر
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مداركواستردادمدركأخذشدهنمایند.
چنانچــهاقامتــگاهراننــدهشــهردیگــريباشــدبنــابــهتقاضــايوي
راهنمایيورانندگــيمكلــفاســتپــسازوصــولمــداركالزمنســبتبــه
ارســالمــداركأخذشــدهبــهراهنمایيورانندگيمحــلموردنظرويتوســط

پسترسميوظرفمهلتچهلوهشتساعتاقدامنماید.
تبصره1-رانندگانوســایلنقلیهمســافربريوباربريعموميبایدعالوهبر

مداركفوقسایرمداركاختصاصيمربوطهرابههمراهداشتهباشند.
تبصــره2- كلیهوســایلنقلیهبایدبهتجهیزاتيكــهدرقوانینومقرراتمعین
ميشــودمجهزباشــنددرصورتمجهزنبودنوســایلنقلیهبهتجهیزاتمذكور،
راهنمایيورانندگيازشــمارهگذاريوارائهخدماتبهآنهاخودداريمینماید.
راهنمایيورانندگيموظفاستششماهقبلازالزامرانندگانوخودروسازانبه
نصبوهمراهداشــتنتجهیزاتموردنیاز،اقداميهمهجانبهبراياطالعرساني
بهرانندگانازطریقرســانههايعموميوتابلوهايتبلیغاتيجادهايوشــهري

بهعملآورد.
ماده 10-مأمــورانراهنمایيورانندگيموضوعماده)2(اینقانونموظفنددر

صورتمشاهدهتخلفاتزیربهشرحمقرراقدامنمایند:
الف- چنانچهوسیلهنقلیهدارايعیبونقصمؤثربودهواحتمالایجادخطر
یاوقوعتصادفوجودداشتهباشد،وسیلهنقلیهمذكوربهتعمیرگاهاعزاممیشود.
ب- درموارديكهقرائنوشواهدحاكيازحالتمستيیااستفادهرانندهازمواد
مخدروروانگردانباشدمأمورانموضوعماده)2(اینقانونبااستفادهازتجهیزات
الزمنسبتبهتشخیصاینحالتاقداممينمایندودرصورتاثباتحالتمستي
وبيارادگيحاصلازمصرفمسكراتوموادمخدروروانگردانازرانندگيفرد
موردنظرجلوگیريوضمنصدورقبضجریمهبهمبلغدومیلیون)2.000.000(
ریالوضبطگواهینامهبهمدتششماهتوسطنیرويانتظاميجهتاقدامقانوني
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بهمرجعصالحقضایيمعرفيميشود.
ج-درصورتيكهرانندهبدونداشتنگواهینامهمبادرتبهرانندگينمایدوسیله

نقلیهمتوقفورانندهبهمرجعقضایيمعرفيميگردد.
د- هــرگاهراننــدهبهصورتهمزمانمرتكبدوتخلــفازتخلفاتموضوع
بندهــاي)1(،)2(،)3(،)4(،)5(و)10(جــدولماده)7(اینقانونگردد،وســیله
نقلیهبرايمدتحداكثرهفتادودوساعتتوقیفميشود.آییننامهاجرایيبندهاي
»الف«و»ب«اینمادهظرفمدتشــشماهتوســطوزارتكشــورباهمكاري

وزارتدادگستريتهیهوبهتصویبهیئتوزیرانخواهدرسید.1

وزارتدادگستري 1ـوزارتكشورـ
وزیرانعضوكمیسیوناموراجتماعيودولتالكترونیكدرجلسهمورخ1390/6/20بنابهپیشنهادوزارتخانههاي
كشورودادگستريوبهاستنادبند»د«ماده)10(قانونرسیدگيبهتخلفاترانندگي)مصوب1389(وبارعایت
تصویبنامهشماره164082/ت373هـمورخ1386/10/10آییننامهاجرایيبندهاي»الف«و»ب«مادهیادشده

رابهشرحزیرتصویبکردند:
آییننامهاجرایيبندهاي»الف«و»ب«ماده)10(قانونرسیدگيبهتخلفاترانندگي

ماده1-دراینآییننامهاصطالحاتزیردرمعانيمشروحمربوطبهكارميروند:
الف(قانون:قانونرسیدگيبهتخلفاترانندگي)مصوب1389(

ب(مأمورانراهنمایيورانندگي:افسرانودرجهدارانكادر،افسرانپیماني،افسرانوظیفهوافسرانشاغلدرسایر
بخشهاينیرويانتظامي،موضوعماده)2(قانون.

پ(نقصفنيمؤثر:هرنوعنقصانیاتغییردروضعیتظاهري،فنيواستانداردوسیلهنقلیهكهموجبكاهشضریب
ایمنيدررانندگيویاافزایشبیشازحدمجازگازهايآالیندهیاآلودگيبیشازحدمجازصداویاباعثخروج
آنازحالتاولیهكارخانهواستانداردگرددواحتمالایجادخطریاوقوعتصادفراافزایشدهدازقبیلنقصسامانه
روشنایيیاتغییردرمیزاننوریارنگاستانداردچراغها،نامیزانبودنچرخهايجلووفرمان،نقصدرسامانهترمزها،
نداشتنآجمناسبدرسطحاتكايالستیكچرخ،نداشتنبرفپاككنوسامانهگرمایشيدرمواقعبارندگيوزنجیر
چرخیاالستیكیخشكندرمواقعیخبندان،دودكردنوسیلهنقلیه،شكستگيشیشهجلوكهمانعدیدرانندهباشدو

نقصدرتجهیزاتایمنيمانندكمربندوكیسههواوسامانهضدقفلترمزها.
ت(موادمخدروروانگردان:مواديكهبهصورتطبیعيیاصنعتيتولیدومصرفآنتوسطرانندهموجببيارادگي
واختالالتجسميوروانيرانندهحینرانندگيميگرددومصادیقآندرقانوناصالحقانونمبارزهباموادمخدر

)مصوب1389(ونیزقانونمربوطبهموادروانگردان)پسیكوتروپ()مصوب1354(احصاشدهاست.
ث(حالتمستيوبيارادگي:عدمتوانایيرانندهدرهدایتوسیلهنقلیهبهدلیلاستفادهازمسكراتوموادمخدرو

روانگردان.
ج(جلوگیريازرانندگي:ممانعتازادامهحركتوسیلهنقلیهتوسطرانندهمتخلفتازمانمعرفيرانندهمجاز.

ح(تجهیزاتالزم:وسایليكهبااستفادهازآنتشخیصحالتمستيیامصرفموادمخدروروانگردانتوسطمأموران
راهنمایيورانندگيامكانپذیراست.

ماده2-مأمورانراهنمایيورانندگيدرصورتتشــخیصعیبونقصفنيمؤثردروسیلهنقلیهموظفندنسبتبه
متوقفكردنآنبهمنظوررفعنقصبهشرحزیراقدامنمایند:

الف(چنانچهنقصفنيوسیلهنقلیهدرمحلقابلرفعباشد،پسازرفعنقصفنيدرمحلتوسطرانندهوتأییدمأمور
مربوط،قبضجریمهصادروحسبموردضوابطنمرهمنفياعمالواجازهعبوردادهميشود.
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ماده 11- هرگاهوســیلهنقلیهمطابققانونبــهتوقفگاهاعزامگرددترخیصآن
منوطبهپرداختكلیهجریمههاوتسلیممفاصاحسابوارائهاصلرسیدخودرویا
دستورمقامقضایيميباشدودرصورتظنقويدرعدممالكیت،ارائهمدارك

مثبتهمالكیتضرورياست
مــاده 12-وزارتراهوترابــريوشــهرداريهابنــابــهتشــخیصواعــالم
راهنمایيورانندگيموظفندمحلهایيراكهتوقفوسایلنقلیهدرآنهابههرمیزان
موجببروزخطروكاهشظرفیتوانسدادراهميشودبانصبعالمتمخصوص
مشــخصنمایند.درصورتتوقفوســایلنقلیهدراینقبیلمحلهاوتركآنیا
امتنــاعرانندهازحركتوهمچنینتوقفخودرودرپیادهروها،مأمورانموضوع
ماده)2(اینقانونمكلفندضمنصدورقبضجریمهنسبتبهانتقالوسیلهنقلیه

مطابقماده)13(اینقانوناقدامنمایند.
ب(درصورتيكهنقصفنيقابلرفعدرمحلنباشد،پالكوسیلهنقلیهفكوبانصبپالكتعمیريوتعیینزمان

جهترفعنقصبهتعمیرگاهاعزامميشود.
پ(درصورتيكهوسیلهنقلیهمعیوبقابلحركتنباشد،پالکوسیلهنقلیهفكوبانصبپالكتعمیريوتعیینزمان

جهترفعنقصبهتعمیرگاهاعزامميشود.
درصورترفعنقصوســیلهنقلیهمعیوبوتأییدآنتوســطكارشناسواحداعزامكننده،اجازهحركتبه ماده3ـ
رانندهپسازصدورقبضجریمهوحسبمورداعمالضوابطنمرهمنفي،فكپالكتعمیريوتحویلپالكوسیله

نقلیهصادرميشود.
هزینههايمربوطبهحملوسیلهنقلیهبهتعمیرگاهبهعهدهرانندهیامتصرفقانونيوسیلهنقلیهخواهدبود. تبصرهـ
درصورتورودخسارتبهوسیلهنقلیهیامحمولهآندراثرحملیانگهداري،مطابقتبصره)1(ماده)13(قانون

عملخواهدشد.
ماده4-مامورانراهنمایيورانندگيموظفنددرصورتتشخیصحالتمستيوبيارادگــيراننــدهازراننـدگيوي
جلوگیريوضمنصـدورقبـضجریمـهبهمبلـغدومیلیون)2/000/000(ریـالوضبطگواهینامهبهمدتششماه
وارسالآنبهادارهراهنمایيورانندگيمربوطبرایاعمالنمرهمنفي،رانندهمتخلفرابههمراهمستنداتمربوطبه
تخلفارتكابيبهواحدانتظاميمربوطجهتسیرمراحلقانونيواعزامبهمرجعقضایيمعرفينمایند.تحویلوسیله

نقلیهمنوطبهدستورمقامقضایيرسیدگيكنندهاست.
تشــخیصحالتمســتيوبيارادگيرانندهصرفًابااســتفادهازتجهیزاتتخصصيوتوســطمأموران تبصرهـ

راهنمایيورانندگيكهآموزشهايالزمرابرايبهكارگیريآنهادیدهباشندانجامميشود.
ماده5-چنانچهمأمورانراهنمایيورانندگيحالتمستيوبيارادگيرادررانندگانوسایلنقلیهعموميتشخیص
دهند،درصورتيبهوسیلهنقلیهاجازهحركتدادهميشودكهازطرفمالكیامؤسسهمربوط،رانندهمجازجایگزین

معرفيشود.
ماده6-نیرويانتظاميموظفاستظرفسهماهپسازابالغاینآییننامه،نسبتبهتهیهتجهیزاتویژهموضوع

تبصرهماده)4(اینآییننامهوآموزشبهكارگیريتجهیزاتمذكورتوسطمأمورانراهنمایيورانندگياقدامنماید.
اینتصویبنامهدرتاریخ1390/8/1بهتأییدمقاممحترمریاستجمهوريرسیدهاست.
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تبصــره- عالمتمخصوصموضوعایــنمادهعالمتتوقفممنوعمنضمبه
عالمتحملباجرثقیلميباشد.

ماده 13- درموارديكهطبقاینقانونانتقالوسیلهنقلیهضرورتداشتهباشد،
وسیلهنقلیهبااستفادهازوسایلمطمئنهكهبراياینكارمعمولاستحسبمورد
بــهنزدیــكترینتوقفگاهیامقرانتظاميیاراهنمایيورانندگيمربوطیاتعمیرگاه
انتقالميیابد.هزینههايحملونقلوتوقفوسیلهنقلیهكهتوسطبخشخصوصي
وصولميشودحسبموردبهعهدهمتخلف،مالك،متصرفیاقائممقامقانوني
آنانخواهدبود.هزینههايیادشدهبرابرتعرفههایيمیباشدكهبهپیشنهادوزارت

كشوربهتصویبهیئتوزیرانخواهدرسید.1
وزارتراهوشهرسازي 1ـوزارتكشورـ

وزیــرانعضوكمیســیونامــوراجتماعيودولتالكترونیكدرجلســهمورخ1390/7/3بنابهپیشــنهادشــماره
34699/1/6/61مورخ1390/3/9وزارتكشوروبهاستناداصلیكصدوسيوهشتمقانوناساسيجمهورياسالمي
ایرانوماده)13(قانونرســیدگيبهتخلفاترانندگي)مصوب1389(وبارعایتتصویبنامهشــماره164082/

ت373هـمورخ1386/10/10تصویبکردند:
1-درموارديكهطبققانونرســیدگيبهتخلفاترانندگيانتقالوســیلهنقلیهضرورتداشتهباشد،وسیلهنقلیهبا
استفادهازوسایلمطمئنهمذكوردربند)3(اینتصویبنامهبهنزدیكترینتوقفگاهیامقرانتظاميیاراهنمایيورانندگي

یاتعمیرگاهانتقالميیابد.
2-هزینههايحملونقلوتوقفوسیلهنقلیهكهطبقتعرفههايموضوعجداول)الف(و)ب(اینبندتوسطبخش

خصوصيوصولميشودحسبموردبهعهدهمتخلف،مالك،متصرفیاقائممقامقانونيآنانخواهدبود.

الف(جدولهزینهحملونقلوسیلهنقلیه

ف
هزینهحملونقلبهنوعوسیلهنقلیهردی

مالحظاتازايهردستگاه)ریال(

40/000انواعموتورسیكلت1
درمعابربرونشهريوبزرگراهيشهريبیشازدهكیلومتربه
ازايهركیلومترمسافتاضافيبرايحملونقلهردستگاهیک

هزار)1/000(ریالافزایشميیابد.

وسایلنقلیهسبكاز2
400/000قبیل)سواري،وانت(

درمعابربرونشهريوبزرگراههايشهريبیشازده
كیلومتربهازايهركیلومترمسافتاضافيبرايحملونقل

هردستگاهپنجهزار)5/000(ریالافزایشميیابد.

3
وسایلنقلیهنیمه

سنگینازقبیل)میني
بوسوكامیونت(

500/000

الف(درمعابربرونشهريوبزرگراههايشهريبیشازدهكیلومتر
بهازايهركیلومترمسافتاضافيبرايحملونقلهردستگاه

ششهزار)6/000(ریالافزایشميیابد.
ب(درصورتيكهوسیلهنقلیهتوسطخودروهايموضوعبند)3(
اینتصویبنامهحملشودتعرفهآنهشتصدهزار)800/000(

ریالخواهدبود.

700/000وسایلنقلیهسنگین4

الف(درمعابربرونشهريوبزرگراههايشهريبیشازدهكیلومتربه
ازايهركیلومترمسافتاضافيبرايحملونقلهردستگاه

هشتهزار)8/000(ریالافزایشميیابد.
ب(درصورتيكهوسیلهنقلیهتوسطخودروهايموضوعبند)3(
اینتصویبنامهحملشودتعرفهآنیکمیلیون)1/000/000(ریال

خواهدبود.
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تبصره 1ـ درصورتيكهدراثرحملیانگهداريخسارتيبهخودرویامحموله
آنواردشودراهنمایيورانندگيازخسارتدیدهحمایتميكند.جبرانخسارت

مذكوربرعهدهحملكنندهیانگهدارندهاست.
تبصــره 2ـ  دركلیــةموارداگرقبلازحملیــادرحینحملخودرو،مالكآن
حاضرشودوتقاضايتحویلخودرورانمایدمأمورانمكلفندضمنصدورقبض

جریمه،خودرورابهويتحویلنمایند.
ماده 14ـ درتصادفاترانندگيكهفقطمنجربهخساراتماليميشودرانندگان
مكلفنددرصورتقابلانتقالبودنوسایلنقلیه،باامكاناتموجود،محلاستقرار
چرخهاراعالمتگذارينمودهوبالفاصلهوسایلنقلیهخودرابهمنظوررفعسد

ب(جدولتعرفهتوقفوسیلهنقلیهدرتوقفگاهدرهرشبانهروز)مبالغبهریال(

ف
نوعوسیلهنقلیهردی

توقفگاهدرجه)2(توقفگاهدرجه)2(توقفگاهدرجه)1(
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6/0004/0004/0002/5002/5001/500انواعموتورسیكلت1
وسایلنقلیهسبكازقبیل2

30/00020/00020/00015/00010/0007/000)سواريووانت(

وسایلنقلیهنیمهسنگیناز3
60/00040/00040/00025/00020/00015/000قبیل)مینيبوسوكامیونت(

80/00055/00060/00040/00040/00025/000وسایلنقلیهسنگین4

3-خودروهايویژهحملوجابجایيوسایلنقلیهموضوعاینتصویبنامهبایدمجهزبهامكاناتوتجهیزاتایمني
متناسببانوعوسیلهنقلیهحملشوندهباشد،بهنحويكهبههنگامحمل،وسیلهنقلیهحملشوندهازمحلتوقفتا

توقفگاهبدونقرارداشتنویاكشیدهشدنچرخهابررويزمینانتقالیابد.
حملوجابجایيوسایلنقلیهموضوعردیفهاي)1(و)2(جدول»الف«بهجزباخودروهايویژهموضوع تبصرهـ

اینبندممنوعاست.
4-توقفگاههايدرجه)1(بایدشبانهروزي،كاماًلمسقف،كفسازيشده،محصور،داراينگهباندایميوسامانه

ثبتورودوخروج،نورپردازيمناسب،خطكشيمتناسببانوعوسیلهنقلیهودوربینمداربستهباشند.
5-توقفگاههایيكهروبازیانیمهمســقفودارايســایرشــرایطتوقفگاههايدرجه)1(باشند،توقفگاهدرجه)2(

محسوبميشوند.
6-توقفگاههاييكهصرفًادارايمحوطهمحصورونگهباندائميباشند،توقفگاهدرجه)3(محسوبميشوند.

7-مسئولیتدرجهبنديتوقفگاههاونظارتبرانطباقآنهاباشرایطمذكوردراینتصویبنامهدرمحدودهشهري
برعهدهوزارتكشورودرمحدودهبیرونازشهربرعهدهوزارتراهوشهرسازياست

8-مسئوالنتوقفگاههامكلفنددرجهتوقفگاهونرخهايمصوبرادرمعرضدیدمراجعهكنندگانقراردهند.
9-راهنمایيورانندگــيموظفاســتدرصورتانتقالخودروبهتوقفــگاهیامقرانتظاميیاراهنمایيورانندگيیا

تعمیرگاه،بهنحومقتضيمراتبراازطریقسامانه)110(اطالعرسانيکند.
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معبربهكنارراهمنتقلوسپسعنداللزومدرخواستحضوركارشناستصادفات
نمایند.درصورتامتناعازاقدامفوقمأمورانراهنمایيورانندگيبهنحومقتضي
اقداممينمایندوچنانچهبهعلتوقوعتصادفمنجربهجرحیافوت،جسدیا
اجسامدیگريمانععبوروسایلنقلیهیااخاللدرنظمشدهباشدمأمورانانتظامي
مكلفندباعالمتگذاريمحلاستقرارجسدواجسام،آنهاراازمسیرهايحركت
خارجوتاانجامتشریفاتقانونيتوسطمقاماتمسئولصحنهتصادفراحفظ

نمایند.
ـ مراكزفوریتهايپزشكيوجمعیتهاللاحمروسایردستگاههاي تبصره 1
ذيربطموظفندطبقدرخواستمأمورانانتظاميوراهنمایيورانندگينسبتبهانتقال

مجروحانوجسدحسبموردبهمراكزدرمانيوپزشكيقانونياقدامنمایند.
ـكارشناســانتصادفاتراهنمایيورانندگيرسیدگيكنندهبهتصادفات تبصره 2
مكلفندپسازپایانرسیدگيوانجامتشریفاتقانونيبابهرهگیريازامكاناتمانند
عكسبرداريووسایلدیگردراختیارخودیاسایرسازمانهاونهادهانسبتبهمدیریت،

پاكسازيوبرقراريایمنيعبورومروردرمحلوقوعتصادفاقدامنمایند.
تبصره 3ـ  درصورتيكهبراساسنظركارشناسانتصادفاتنقصراهیاوسیله
نقلیهمؤثردرعلتتصادفاتباشدحسبموردمتصدیانذيربط،مسئولجبران

10-دراجرايماده)11(قانونرسیدگيبهتخلفاترانندگيدرصورتيكهتوقفوسایلنقلیهدرتوقفگاههابهموجب
احكامیادستورمقاماتقضایيیاامنیتينباشد،مالكیامتصرفیاقائممقامقانونيآنهاموظفندظرفیكماهازتاریخ
توقفواطالعنسبتبهترخیصوتعیینتكلیفوسیلهنقلیهمتوقفباپرداختهزینههايمتعلقهوارائهبرگترخیص
ازراهنمایيورانندگيمربوطاقدامنماید،درغیراینصورت،متصدیانحملونگهداريميتوانندبرایتعیینتكلیف

ووصولهزینههايمربوطبهمراجعذيصالحمراجعهنمایند.
11-حملونقلوسایلنقلیهازمحلتوقفبهتوقفگاههایامقرهايانتظاميفقطباحضورودستورمأمورانراهنمایيورانندگي،
باتنظیمصورتجلسهدرسهنسخهمتضمننوع،مشخصاتظاهريوتجهیزاتجانبي،ثبتكیلومترشمارهوپالكوسیله
نقلیهحملشونده،زمان،محلونوعتخلف،نامرانندهومشخصاتوسیلهنقلیهحملكنندهومؤسسهمربوطخواهدبودكه

یكنسخهدرسوابقراهنمایيورانندگيمحلودونسخهدیگرمربوطبهحملكنندهومسئولتوقفگاهاست.
12-درهنگامتحویلوسیلهنقلیهبهمالكیاقائممقامقانونيويتطبیقوسیلهنقلیهیاصورتجلسهتنظیمشدهالزامي
استودرصورتوجوداختالفات،موسسهمربوطپاسخگوخواهدبود.راهنمایيورانندگينیرويانتظاميجمهوري

اسالميایرانمسئولنظارتبرحسناجراياینبنداست.
13-دركلیهموارداگرقبلازحملیادرحینحملخودرو،مالكآنمراجعهوتقاضايتحویلخودرورابنماید،

مأمورانمكلفندضمنصدورقبضجریمه،خودرورامطابقصورتجلسهمربوطبهويتحویلنمایند.
14-حملوجابجایيوسایلنقلیهبدوندستوروحضورونظارتمأمورانراهنمایيورانندگيبههرشكلممنوعاست.

اینتصویبنامهدرتاریخ1391/9/11بهتأییدمقاممحترمریاستجمهوريرسیدهاست.
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خساراتواردهبودهوباآنانبرابرقانونرفتارخواهدشد.
درشــبكهمعابرپرترافیككــهبرابرمقــرراتراهنمایيورانندگي مــاده 15ـ 
ممنوعیتتوقفوجودنداردباتصویبشورايعاليهماهنگيترافیكشهرهاي
كشور،شــهرداريهاميتوانندبرايمدیریتپاركهايمجازحاشیهايابزارهاو
وسایلالزمازقبیلایستسنج)پاركومتر(یاكارتپاركنصبوبرايتوقفبیش
ازنیمساعتدرمحدودهزماني7صبحتا9شبحقتوقفمناسبيكهمیزانآن
بهپیشنهادشوراهاياسالميشهرهاوتصویبوزیركشورتعیینميشودبرطبق
مقرراتمربوطبهاخذعوارضدریافتنمایند.توقفبدونمجوزبهمنزلهارتكاب

تخلفتوقفممنوعخواهدبود.
تبصره 1ـ  نحوةمدیریتپاركهايحاشیهايوتعیینمعابرپرترافیك،شرایطو
نحوهجذبوآموزشبهكارگیريمتصدیانمربوطهبهموجبآییننامهايخواهد
بودكهتوسطشورايعاليهماهنگيترافیكشهرهايكشوروباهمكاريشوراي

عالياستانهاتهیهوبهتصویبهیئتوزیرانميرسد.1
1ـوزارتكشور

هیئتوزیراندرجلسهمورخ1391/10/17بنابهپیشنهادشورايعاليهماهنگيترافیكشهرهايكشوروشوراي
آییننامهاجرایي مصوب1389ـ عالياستانهاوبهاستنادتبصره)1(ماده)15(قانونرسیدگيبهتخلفاترانندگيـ

تبصرهیادشدهرابهشرحزیرتصویبکرد:
آییننامهاجرایيتبصره)1(ماده)15(قانونرسیدگيبهتخلفاترانندگي

ماده1-دراینآییننامهاصطالحاتزیردرمعانيمشروحمربوطبهكارميروند:
الف(قانون:قانونرسیدگيبهتخلفاترانندگي)مصوب1389(.
ب(شورايعالي:شورايعاليهماهنگيترافیكشهرهايكشور.

پ(معابرشهريپرترافیك:معابرشهريموضوعماده)2(اینآییننامه.
ت(پاركحاشیهاي:توقفخودرودرمعابرشهريپرترافیكدرمحليكهدارايویژگيهايزیرباشد:

1-ابعادآنحداقل250سانتيمتردر400سانتيمترباشد؛
2-زاویهآنمتناسبباسطحسرویسطراحيشدهباشد؛

3-بانصبعالیممشخصشدهباشد.
ث(متصدیان:افراديكهدرچارچوبماده)8(اینآییننامهجذبوبهكارگیريميشوندوكنترلپاركحاشیهاي

یكمعبررابرعهدهدارند.
ج(ممنوعیتتوقف:مجازنبودنتوقفوپاركوسیلهنقلیهدرنقاطيكهبانصبعالیمیابراساسماده)163(آیین

نامهراهنمایيورانندگيمعینشدهاست.
چ(ایستسنج)پاركومتر(:دستگاهيالكترونیكيكهنشاندهندهزمانمجازتوقفمتناسببامیزانحقتوقفاست.

ویژگيهايمعابرشهريپرترافیكبهشرحزیرتعیینميشود: ماده2ـ
1-فاقدممنوعیتتوقفودارايترددپرحجموپایداردرفاصلهزمانيهفتصبحتانهشبباشند.

2-درحاشــیهآنهامراكزیامجتمعهايتجاريیاخدماتيیاخدماتعموميیاآموزشــيیارفاهيیادرمانيویا
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 تبصره 2ـ  صددرصد)100%(درآمدحاصلازاینمادهپسازواریزبهخزانه
دراختیارشهرداريذيربطقرارميگیردتاجهتاحداثتوقفگاه)پاركینگ(در

همانشهرهزینهنماید.
واحدهاياجراءاحكامكیفريموظفندكلیةآراءمربوطبهتصادفات ماده 16ـ 
منجربهفوتیاجرحرابهراهنمایيورانندگياعالمنمایندودرصورتيكهحكم
صــادرهمتضمنمحرومیتازرانندگيباشــد،گواهینامــهرانندگيمربوطهرانیز
اخذوارســالنمایند.راهنمایيورانندگيموكلفاســتسامانهایراایجادنماید
تاكارشناســانتصادفاتبتوانندســابقهتصادفاتقبليافرادرابهمراجعقضایي

رسیدگيكنندهاعالمنمایند.

تفریحيباشد.
3-حداقلازنوعجمعكنندهوحداكثرشــریانيدرجه)2(موضوعبند)86(ماده)1(آییننامهراهنمایيورانندگي

)موضوعتصویبنامهشماره20873/ت29169هـمورخ1386/4/8(باشند.
4-بنبستنباشند.

5-سطحسرویسآنهاحداقلدرسطحشاخصDوCاستانداردمليمعابرشهريباشد.
6-حداكثرسرعتپیشبینيشدهدرطراحيمسیربیشاز60كیلومتردرساعتنباشد.

7-مسیرپیادهروازسطحسوارهرومستقلباشد.
8-حداكثرشیبطوليمسیردوازدهدرصدباشد.

ماده3-توقفوسیلهنقلیهدرمحلهایيكهبرايپاركهايحاشیهايدرنظرگرفتهشدهاستبارعایتسایرمقررات
راهنمایيورانندگيدرنیمساعتاولتوقفرایگانخواهدبود.دریافتحقتوقفدرمعابریادشدهبرايمازادبرنیم

ساعتمحاسبهودریافتميشود.
درصورتاشغالبیشازیكمحلتوقفتوسطیكخودرو،حقتوقفمتناسبباتعدادمحلهاياشغال تبصرهـ

شدهدریافتميشود.
معابرشهريپرترافیكباتوجهبهشاخصهايموضوعماده)2(باتصویبشورايعاليتعیینميشود. ماده4ـ

شورايعاليموظفاستظرفدوماهازتاریخوصولپیشنهاددرخصوصتعیینمعابرشهريپرترافیك تبصرهـ
تصمیمگیريکند.

پاركوسیلهنقلیهدرمعابرشهريپرترافیكبدونپرداختحقتوقفپسازنیمساعتاولبهمنزلهارتكاب ماده5ـ
تخلفتوقفممنوعخواهدبودكهتوسطمأمورانموضوعماده)2(قانونباآنبرخوردخواهدشد.

ماده6-راهنمایيورانندگيموظفاستبااستفادهازسازوكارهايمناسبنسبتبهكنترلمستمرمعابرشهريپر
 ترافیكاقدامنماید.

ماده7-شهرداريهامكلفنددرمعابرشهريپرترافیكتجهیزاتالزمازقبیلایستسنج)پاركومتر(یاكارتپارك
نصبوتجهیزاتالزمرابراياخذحقتوقفازقبیلدستگاههايخودپردازوامثالآنوواریزآنبهحسابتمركز

وجوهدرخزانهنزدبانكعاملفراهمنمایند.
تبصره1-دریافتهرگونهوجهنقدتوسطمتصدیانممنوعاست.

تبصره2-صددرصد)100%(درآمدحاصلازپرداختحقتوقفتاپایانســالتوسطخزانهبهحسابشهرداري
مربوطواریزميشودتاجهتاحداثتوقفگاه)پاركینگ(درهمانشهرهزینهنمایند.
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نظراولیهافسرانكارشناستصادفاتراهنمایيورانندگيدرحكمنظر ماده 17ـ 
كارشناسانرسمياست.چنانچهبهنظرقاضيرسیدگيكننده،نظركارشناسيمبهم
ویاناقصباشدموضوعجهترفعنقصبههمانكارشناسویاكارشناسدیگر
ارجاعمیگرددودرصورتمغایرتنظركارشناسبااوضاعواحوالمسلمقضیه
ویااعتراضموجهومدللاصحابدعوي،موضوعبههیئتكارشناســيمطابق
مقرراتآئیندادرسيدادگاههايعموميوانقالبارجاعخواهدشد)برایآشنایی
بیشــترباموادقانونیمطرحشــدهدراینماده،پیشنهادمیشودبهمواد263،258
و265قانونآییندادرسیدادگاههایعمومیوانقالب)درامورمدنی(مصوب

1379بهپیوستاینکتابمراجعهفرمایید(.
ترددتمامیابعضيازوسایلنقلیهموتوريدرساعاتومحدودههایي ماده 18ـ 
ازشهركهازسويراهنمایيورانندگيویامحیطزیستویاشهرداريهايمربوطه
منطقهممنوعهپیشــنهادميشودومطابقضوابطشورايعاليترافیكبهتصویب
شورايعاليهماهنگيترافیكاستانهاودرتهرانبهتصویبشورايحملونقلو

ماده8-شرایطجذبوبهكارگیريمتصدیانبهشرحزیرتعیینميشود:
الف(دارايبودنحداقلمدركسومراهنمایي؛

ب(نداشتنسوءپیشینهمؤثركیفري؛
پ(گذراندندورهآموزشيمربوط؛

ت(دارابودنیكيازگواهینامههايرانندگيمعتبر؛
ث(دارايبودنسالمتجسميوروانيالزمونداشتناعتیادبهموادمخدر،روانگردانوالكلي.

وظایفمتصدیانبهشرحزیرتعیینميشود: ماده9ـ
الف(كنترلمستمرتجهیزاتواطمینانازسالمبودنآنها؛

ب(كنترلنحوةپاركوسایلنقلیهدرمحلهايتعیینشده؛
پ(راهنمایيرانندگانبهاستفادهصحیحازتجهیزاتونحوهمحاسبهحقتوقف؛

متصدیانحقمداخلهدراجرايمقرراتراهنمایيورانندگيراندارند. تبصرهـ
متصدیاندرطولساعاتتعیینشده)7صبحتا9شب(بالباسمخصوصومتحدالشكلدرسراسركشور ماده10ـ
مطابقدستورالعملوزارتكشوروبانصبنامونشانرويلباسوهمراهداشتنكارتشناسایيمعتبرصادرشدهاز

سويشهردارينسبتبهانجاموظایفخوداقداممينمایند.
شــهرداريهاموظفندنســبتبهآموزشسرفصلهاينظريوعمليوظایفمتصدیانبراساسوظایف ماده11ـ

موضوعماده)9(اینآییننامهاقدامنمایند.
سرفصلهاينظريوعمليموضوعاینمادهظرفسهماهتوسطشورايعاليتهیهوابالغميشود. تبصرهـ

شهرداريهاموظفندظرفششماهپسازابالغاینآییننامهوضعیتفعليپاركحاشیهايرابامفاداین ماده12ـ
آییننامهتطبیقدهند.

ماده13-گزارشساالنهاجرااینآییننامهتاپایاناردیبهشتسالبعدتوسطشهرداريمربوطبهشورايعاليارائه
خواهدشد.
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ترافیكشهرتهرانميرسدممنوعاستونیرويانتظاميضمنصدورقبضجریمه
عبورممنوعبرايمتخلفبهاواخطارمینمایدكهازمحدودهطرحترافیكخارج

شود.درصورتادامهتخلفبرايهریكساعتیكبرابرجریمهخواهدشد.
بستنكمربندایمنيبرايرانندگانوكلیهسرنشینانانواعخودروهايدر ماده 19ـ 
حالحركتدركلیةراههاوهمچنیناستفادهازكالهایمنياستانداردبرايرانندگان
وتركنشینانهرنوعموتورسیكلتاجبارياست.بامتخلفانبرابرجریمهپیشبیني

شدهدرجدولجرایمرانندگيبرخوردميشود.
تبصرهـ  كلیةرانندگانخودروهایيكهتاكنونبرايسرنشینانخودكمربندایمني
نصبننمودهاندموظفندظرفششماهازتاریختصویباینقانوننسبتبهنصب
كمربندایمنياستاندارددرخودروهايخوداقدامنمایند.اعمالمقرراتمندرجدر

اینمادهنسبتبهخودروهايفاقدكمربندمنوطبهانقضایاینمهلتمیباشد.
مــاده 20ـ كلیةقوانینومقــرراتعموميمربوطبهحملونقلوعبورومروردر
مـوردموتورسیكلتهانیزجـارياست.حركتدرپیـادهرویـادرجهتمخالف
مســیرمجاز،ایجادعمديصدايناهنجار،حملبارغیرمتعارف،حركتنمایشي
مارپیچ،تكچرخ،حملیدك،عدماســتفادهازكالهایمنيوتردددرخطوطویژه
اتوبوسرانيباموتورسیكلتتخلفمحسوبشدهومأمورانموضوعماده)2(این
قانونموظفندضمنصدورقبضجریمهنسبتبهتوقیفموتورسیكلتحداكثربه

مدتیكهفتهودرصورتتكراریكماهاقدامكنند.
تبصرهـ  صدورگواهینامهرانندگيموتورســیكلتبــرايمردانبرعهدهنیروي

انتظاميجمهورياسالميایراناست.
ماده 21ـ  جریمههايتخلفاتمربوطبهحملونقلوعبورومروردركلیةنقاط
صنعتي،باتوجهبهمكانوزمانوقوعونوعتخلفات كشورومناطقآزادتجاريـ
ومیزانتأثیرآندرآلودگيمحیطزیستوایمنيعبورومروروسایرعواملمؤثر
مندرجدرردیفهاي)1(تا)6(جدولموضوعماده)7(اینقانونازیكصدهزار
)100.000(ریالتایكمیلیون)1.000.000(ریالودرســایرمواردازســيهزار
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)30.000(ریالياليپانصدهزار)500.000(ریالمیباشــدوطبقجداوليكهبه
پیشنهادوزارتخانههايكشور،دادگستريوراهوترابريبهتصویبهیئتوزیران

خواهدرسیدبهاجراءگذاردهميشود.1 
جریمهمربوطبهتخلفردیف)7(جدولموضوعماده)7(براساس تبصرهـ

بند»ب«ماده)10(محاسبهخواهدشد.

1ـ5(تصویــبنامهشــماره169432/ت46748كدرخصوصتعیینجریمههــايتخلفاتمربوطبهحملونقل
صنعتي وعبورومروردركلیهنقاطكشورومناطقآزادتجاريـ

وزارتراهوشهرسازي وزارتكشورـ
وزیرانعضوكمیسیوناموراجتماعيودولتالكترونیكدرجلسهمورخ1390/7/3بنابهپیشنهادوزارتخانههاي
وبا مصوب1389ـ كشور،دادگستريوراهوشهرسازيوبهاستنادماده)21(قانونرسیدگيبهتخلفاترانندگيـ

رعایتتصویبنامهشماره164082/ت373هـمورخ1386/10/10،تصویبنمودند:
صنعتي)در جریمههــايتخلفــاتمربوطبهحملونقلوعبورومروردركلیهنقاطكشــورومناطقآزادتجــاريـ

171ردیف(بهشرحجدولپیوستكهتأییدشدهبهمهر»دفترهیئتدولت«است،تعیینميشود.
اینتصویبنامهدرتاریخ1390/8/21بهتأییدمقاممحترمریاستجمهوريرسیدهاست.
جدولشماره2:نوعتخلفرانندگیومیزانجرایمبهریال

ف
عنوانتخلفرانندگيردی

مبلغجریمهبهریال
جبالف

كالنشهرها،مراكز
استانها،جادههاي
بینشهريومناطق
آزادتجاريوصنعتي

روستاهاوسایرشهرها
راههايروستایي

هرگونهحركاتنمایشيماننددورزدندرجا1
1.000.000900.000500.000ویاحركتموتورسیكلتبررويیكچرخ

تجاوزازسرعتمجاز)بیشاز50كیلومتر2
1.000.000900.000500.000درساعت(

1.000.000900.000500.000سبقتغیرمجازدرراههايدوطرفه3
1.000.000900.000500.000عبورازچراغقرمزراهنمایيورانندگي4
1.000.000900.000500.000حركتبهطورمارپیچ5
-1.000.000900.000حركتبادندهعقبدرآزادراههاوبزرگراهها6
رانندگيدرحالتمستيومصرفداروهاي7

2.000.0002.000.0002.000.000روانگردانویاافیوني
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تجاوزازسرعتمجاز8
500.000400.000200.000)بیشاز30تا50كیلومتردرساعت(

500.000300.000100.000عبورازمحلممنوع)ورودممنوع(9
500.000400.000200.000تجاوزبهچپازمحورراه10
500.000300.000100.000عبوروسایلنقلیهازپیادهرو11
400.000300.000100.000عدمرعایتحقتقدمعبور12
500.000400.000200.000دوزدندرمحلممنوع13
استفادهازتلفنهمراهیاوسایلارتباطيمشابه14

500.000400.000200.000درحینرانندگيدرسرعتباالي60كیلومتر

نقصفنيمؤثریانقصدرسامانهروشنایي15
500.000400.000300.000درشب

عدمرعایتمقرراتایمنيحملونقلجاده16
500.000400.000300.000ايموادخطرناك

رانندگيباوسایلنقلیهعموميبیشاز17
500.000400.000300.000زمانمجاز

عدمرعایتشرایطمندرجدرگواهینامهازقبیل18
500.000400.000300.000استفادهازعینك،سمعكیاتجهیزاتخاص

عدمتوجهبهفرمانایستیاپرچممراقبین19
500.000400.000300.000عبورومرورمحصلینیاپلیسمدرسه

500.000400.000300.000عدمرعایتمقرراتحملبار20
نصبپالكهايمتفرقهیاتغییراستاندارد21

500.000500.000500.000پالكوسیلهنقلیه

مغایرتمشخصاتفنيباكارتشناسایي22
500.000500.000500.000وسیلهنقلیه

500.000400.000400.000درآغوشداشتناطفالدرحینرانندگي23
حملتیرآهن،ورقهايفلزيوامثالآن24

500.000400.000300.000بدونرعایتشرایطایمنيومقرراتمربوط
500.000400.000300.000عدمرعایتمقرراتحملبارهايترافیكي25
عدماقدامبهتفویضپالكبههنگامخریدو26

500.000400.000400.000فروشوسیلهنقلیه

هرگونهدخالتودستكاريدردستگاهسرعت27
500.000400.000500.000نگار)تاخوگراف(دروسایلنقلیهعمومي

500.000400.000500.000نداشتنبیمهنامهشخصثالثمعتبر28
500.000400.000200.000توقفدوبلهدرمحلایستادنممنوع29

30
عبوركامیونواتوبوسدرخطسرعت
بزرگراههاوآزادراههايدارايبیشازدو

خطعبوردرهرسمت
500.000400.000-

حملموادسوختنيخارجازباكتوسط31
500.000400.000500.000وسایلنقلیهغیرمجازبانصبباكغیرمجاز

سواركردنمسافریاسرنشینداخلصندوق32
500.000400.000200.000عقبیاهرقسمتخارجيوسیلهنقلیه
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ادامهجدولشماره2:نوعتخلفرانندگیومیزانجرایمبهریال

33
رانندگيباوسیلهنقلیهباپالكغیرمجازویا
دارايپالكگذرموقت،ویژه،تعمیريخارج
اززمانومكانتعیینشدهویاپالكتعویض

نشدهمتعلقبهمالكقبلي
500.000400.000500.000

500.000400.000500.000حملموادمحترقهباوسایلنقلیهغیرمجاز34
نداشتنمجوزفعالیترانندهوسیلهنقلیه35

500.000400.000300.000عمومي

36
استفادهازنورافكنیاچراغداراينورخیره
كننده،چراغهايالوان،اضافيوداشتننور
سفیددرعقبونورقرمزدرجلووسیلهنقلیه

500.000400.000300.000

37
نصبهرگونهتجهیزاتیااجساماضافيبر
رويبدنهوسیلهنقلیهیاروزچرخهاكهاز

سطحبیرونيوسیلهنقلیهتجاوزنماید.
500.000400.000300.000

توقفوسدمعبردرسطحیاحریمتقاطعهاو38
-500.000400.000میادینیاسطوحشطرنجي

39
تصادفناشيازعدمتوجهبهجلویاعدم
رعایتفاصلهطوليوعرضيباوسیلهنقلیه

جلویییاجانبي
500.000400.000300.000

40
عدماعالمنشانيمحلسكونتجدیدمالك
وسیلهنقلیهدرمهلتتعیینشدهازتاریختغییر

محلسكونتبهادارهراهنمایيورانندگي
500.000400.000200.000

41
سبقتازسمتراستوسیلهنقلیهدیگردر
راههاييكهدرهرطرفرفتوبرگشت
فقطیكخطعبوريوجودداردویابا

استفادهازشانهراه
500.000400.000300.000

42
عدمتجهیزوسایلنقلیهمربوطهیامحلبه
عالیمهشداردهندهدرعملیاتاجرایيو

عمرانيراهها
500.000400.000500.000

-400.000300.000سبقتاتوبوسوكامیوندرداخلشهر43

44
توقفدرابتداوانتهايپیچهاي،روي

پل،داخلتونلوداخلیاحریمتقاطعهاي
راهآهن

400.000300.000200.000

نشاندنمسافریاسرنشیندرسمتچپ45
400.000300.000200.000راننده

سواركردنیاسوارشدنیاآویزانشدناز46
400.000300.000300.000وسیلهنقلیهدرحالحركت

400.000400.000400.000نداشتنپالكجلو،عقبیاناخوانابودنآن47
روشننكردنچراغازهنگامغروبتاطلوع48

400.000300.000100.000آفتابودرمواقعلزومبههرعلت

49
حركتعمديبهموازاتاتومبیلدیگربه
نحويكهموجبكنديوانسدادترافیك

شود.
400.000300.000100.000

50
حركتنكردنوسایلنقلیهبیندوخطیا
تغییرخطحركتبدونرعایتمقررات

مربوطهدرمعابرخطكشيشده
400.000300.000100.000

____500.000400.000عبوروسایلنقلیهغیرمجازازخطوطویژه51
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52

نصبواستفادهازتجهیزاتسمعيوبصري
مانندچراغگردان،آژیروامثالهمدرخودروهاي
غیرمجازبااستفادهازتجهیزاتمذكورتوسط
وسایلنقلیهامداديخارجاززمانمأموریت)به
استثنايخودروهايامداديوزارتبهداشت،

درمانوآموزشپزشكيوهاللاحمر(

400.000300.000200.000

عدمرعایتمسیرهايتعیینشدهحركتدر53
400.000300.000100.000معابرمنتهيبهتقاطعها

54
استفادهازوسایلآتشزاازقبیلاجاق

گاز،پیكنیك،بخاريوامثالآندرداخل
وسایلنقلیه

400.000400.000400.000

بازكردنقفلمخصوصوسایلنقلیهایكه55
400.000400.000400.000توسطمأمورینراهنمایيورانندگيبستهشده

تجاوزازسرعتمجاز)تا30كیلومتردر56
400.000300.000200.000ساعت(

____450.000300.000عدمبارگیريصحیحومهارایمنمحمولهها57

58
تخلیهنخاله،زبالهومصالحساختمان،

فاضالبوایجادهرگونهمانعدرمسیرعبور
وسایلنقلیهدرراههاوحریمآنها

500.000500.000500.000

حملكود،زباله،نخالهومصالحساختمانيو59
400.000300.000200.000امثالآنبدونحفاظوپوششالزم

400.000400.000400.000عدمتوجهبهفرمانایستوحركتپلیس60
حملبارتجاريتوسطوسایلنقلیهعمومي61

400.000400.000200.000حملمسافر

توقفدرمحلایستادنممنوع)توقفمطلقا62ًٌ
400.000300.000100.000ممنوع(

200.000100.000100.000نداشتنگواهيمعتبرمعاینهفنيوسیلهنقلیه63
400.000300.000100.000حملجنازهباوسایلنقلیهغیرمجاز64

65
خودداريازكناربردنوسیلهنقلیهقابلحركت

كهبهعلتتصادفمنجربهخسارتیا
نقصفنيویاعللدیگردرسطحسوارهرو

متوقفشده
300.000200.000100.000

عدمرعایتفاصلهطوليوعرضيكافيقبل،66
300.000200.000100.000حینوبعدازسبقت

300.000300.000100.000راهندادنبهوسیلهنقلیهپشتسربرايسبقت67
300.000300.000100.000عدمرعایتمقرراتدرگردشها68

69
نصبهرنوععالیمیاالصاقهرنوعنوشته،
آگهيوتصاویربهبدنهخارجيوسایل
نقلیهوقسمتدرونيوسایلنقلیهعمومي

مسافربريبدونداشتنمجوز.
300.000200.000200.000

70
حركتكمترازسرعتمقرردرصورت

نبودنمانعدرمعابريكهحداقلسرعتبراي
آنتعیینشده

300.000200.000100.000

توقفوسایلنقلیهعموميحملمسافروبار71
300.000200.000100.000درخارجازایستگاههايتعیینشده
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72
استفادهازتلفنهمراهوسایروسایلارتباطي
مشابهدرحینرانندگيدرسرعتكمتراز60

كیلومتربرساعت
300.000200.000100.000

73
پرتابكردنیاریختنضایعات،زباله،اشیاء
آبدهانوبینيوامثالهمازوسیلهنقلیهبه

سطحمعابر
300.000200.000100.000

74
قصوردربهكاربردنعالیمایمني،هشدار
دهندهحسبمورددرجلو،كناروعقب
وسیلهنقلیهمتوقفدرسطحراههابرابر

ضوابطمربوطه
300.000200.000100.000

75
ریختنیاریزشروغن،بنزین،نفتگاز

)گازوئیل(ویاسایرمایعاتآلودهوتخریبكننده
دیگردرسطحراه

300.000200.000100.000

توقفسایروسایلنقلیهدرایستگاهوسایل76
300.000200.000100.000نقلیهعمومي

300.000200.000100.000گردشبهچپیابهراستدرمحلممنوع77
توقفوسایلنقلیهدرسطحسوارهروراههاو78

300.000200.000100.000محلهاييكهشانهكناريوجوددارد
300.000300.000300.000تغییرمحلنصبپالكوسیلهنقلیه79

80
نداشتنوسایلایمنيسالمومتناسببافصل
ازقبیلزنجیرچرخویاالستیكیخشكنویا

نقصفنيبرفپاككنوبخاري
300.000200.000200.000

حملمسافرباوسایلنقلیهشخصيیاغیر81
300.000200.000100.000مجاز

82
ورودوترددوسایلنقلیهغیرمجازدرمعابر،
محدودههاومناطقيكهممنوعاعالمشده

است.
200.000100.000-

نداشتنویاعدمبهكارگیريسامانهتهویه83
300.000300.000100.000مطبوعبرايوسایلنقلیهعموميمسافربري

84
عدمرعایتمقرراتمربوطبهتابلويایست
یاچراغچشمكزنراهنمایيدرتقاطعها

ومیادین
300.000200.000100.000

300.000200.000100.000توقفدوبلهدرمعابر85
400.000300.000100.000حركتبادندهعقبغیرضروريدرراهها86
حملسرنشینتوسطوسایلنقلیهكشاورزي87

300.000300.000200.000وعمراني

توقفوسایلنقلیهدرحاشیهراههابراي88
300.000200.000100.000فروشكاال

نداشتنآجمناسبدرسطحاتكايالستیكیا89
300.000200.000100.000استفادهازالستیكهايفرسوده

300.000200.000100.000رانندگيباوسیلهنقلیهدودزا90

91
حملاشیاءكثیف،آلودهوحیواناتویاهرگونه
باريكهموجبنارحتيمسافرانوسایلنقلیه

عموميشود.
300.000200.000100.000
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عدماستفادهازكالهایمنيتوسطرانندهو92
300.000300.000300.000سرنشینموتورسیكلتدرحینرانندگي

93
عدماستفادهازكمربندایمنيتوسطرانندهیا
سرنشینانوسیلهنقلیهدرحالحركت)غیر
ازاستثنائاتقانوني(درآزادراهها،بزرگراههاو

جادهها
300.000200.000100.000

نداشتنبارنامهیاصورتوضعیتمسافري94
300.000200.000100.000دروسایلنقلیهعمومي

95
مغایرتمشخصاتمسافریامحمولهبا
صورتوضعیتیابارنامهصادرشدهیا

استفادهمكررازیكبارنامهیاصورتوضعیت
300.000300.000300.000

عدمرعایتمسیرهايتعیینشدهتوسط96
300.000300.000300.000رانندگانوسایلنقلیهترانزیت

سواركردنمسافربدونصدوربلیطدروسایل97
300.000200.000100.000نقلیهمسافربريبرايهرنفر

98
سواركردنسرنشیناضافيبهازايهرنفردر
وسایلنقلیهعموميحملمسافردرجادههاي

بینشهريوراههايروستایي
300.000100.000

استنكافازقبولمسافریانرساندنمسافربه99
300.000200.000100.000مقصدتوسطرانندگانوسایلنقلیهعمومي

تعمیریاشستشويوسیلهنقلیهدرراههاي100
300.000200.000عمومي

هرنوعتوقفكهمنجربهسدمعبرویا101
300.000200.000100.000اختاللدرعبورومرورگردد

102
عبوروسایلنقلیهازبیندستجاتنظامي،
انتظامي،دانشآموزانیاتشییعكنندگانیا

دستجاتعزاداري
300.000200.000100.000

عدمتوجهبههشداروعالیموسایلنقلیه103
300.000200.000100.000امداديدرحالمأموریت

نداشتنتجهیزاتپیشبینيشدهدربرگ104
300.000200.000100.000بازبینيفنيسالمتوسایلنقلیهعمومي

300.000200.000100.000آموزشرانندگيدرمحلهايغیرمجاز105
عدمنصبپالكباابعادبزرگتردرقسمت106

300.000200.000100.000عقبوسایلنقلیهسنگینباربريومسافربري
400.000300.000100.000توقفوسایلنقلیهدرپیادهرو107
سواریاپیادهكردنمسافردرخارجاز108

___400.000300.000پایانههايمسافربريیامحلهايمجاز

استفادهازالستیكهايخارجازاستاندارد109
400.000300.000100.000وسیلهنقلیه

همراهنداشتندفترچهویاتجهیزاتثبت110
300.000200.000100.000سرعتوساعتدروسایلنقلیهعمومي

300.000200.000100.000همراهنداشتنگواهینامهرانندگي111
300.000200.000همراهنداشتنپروانهتاكسیرانيیااتوبوسراني112
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انجامسرویسمداريبدونداشتنمجوزالزم113
400.000300.000100.000یاباوسایلنقلیهغیرمجاز

استفادهازشیشهدوديبهنحويكهرانندهو114
____500.000300.000سرنشینقابلتشخیصنباشند

115
بیرونآوردندستویاهریكازاعضای

بدنسرنشینازوسیلهنقلیهدرحالحركتبه
جزمواردمندرجدرمقرراتتوسطراننده

300.000200.000100.000

نداشتنیانقصچراغهايجلووعقب،ترمز116
300.000300.000100.000یاراهنمايوسیلهنقلیهویاتغییررنگچراغها

117
عدمالصاقیانصبعالمتممیزه

خودروهايدارايپالكدولتيبررويشیشه
باسایرقسمتهايتعیینشده

300.000300.000300.000

118
عدمنصبیاعدماستفادهصحیحازتجهیزات
الكترونیكيوغیرالكترونیكيمصوبكنترل

سرعتوموقعیتوسایلنقلیه
400.000300.000100.000

119
بازكردندربوسیلهنقلیهبدونرعایت
احتیاطدرحالحركتوحینتوقفویا
بازگذاشتندربوسیلهنقلیهدرسمت

سوارهرو
300.000200.000100.000

حركتبانورباالدرمواقعيكهبایدازنور120
300.000300.000100.000پاییناستفادهشود

300.000300.000100.000رانندگيباگواهینامهپسازپایانزماناعتبار121

122
حملبارغیرمتعارفیااشیاءباوسایلنقلیه
غیرباربريبهنحويكهقسمتيازآناز

اطرافوسیلهنقلیهخارجشود
400.000300.000100.000

200.000100.000عدمپرداختعوارضمقرردرآزادراهها123
بوقزدندرمحلهايممنوعهیابوقزدن124

300.000200.000100.000غیرضروريومكرر

125
تولیدصداينامتعارفیاناهنجارازبوقهاي
شیپوري،لولهاگزوز،سامانهصوتيیابلندگوي

منصوبدروسایلنقلیهوامثالهم
400.000300.000100.000

126
عبوریاتوقفدرمعابريكهازطرف

راهنمایيورانندگيدرساعتمعینيممنوع
اعالمميشود

200.000150.000

سواركردناطفالكمتراز12سالدرصندلي127
200.000200.000100.000جلواتومبیل

128
سواركردنمسافرباداشتنمسافرقبليتوسط
تاكسيهايتلفني،دربستیاآژانسبدون

اجازهمسافرقبلي
200.000150.000

خروجغیرمجازتاكسيازمحدودهتعیین129
200.000200.000100.000شده

200.000200.000100.000همراهنداشتنبیمهنامهشخصثالث130
همراهنداشتنبرگتوزیندروسایلنقلیه131

200.000200.000100.000حملبار

عدمتوجهبهعالیمهشداردهندهدرتقاطع132
200.000200.000100.000راهباراهآهن
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همراهنداشتنكارتصحتوسالمت133
200.000200.000100.000روحيوجسميرانندهوسیلهنقلیهعمومي

استفادهازالستیكمیخدار)یخشكن(در134
200.000200.000100.000مواقعغیرضروري

حركتدادنغیرمجازیارهاکردنانواع135
200.000200.000100.000حیواناتدرراهها

توقفوسایلنقلیهدرجهتمخالفحركت136
200.000100.000وسایلنقلیهدیگر

عدمرعایتمقرراتویژهعبوروسایلنقلیه137
200.000200.000100.000كشاورزيوراهسازيدرراهها

عدماستفادهیااستفادهغلطازعالیمبادست138
200.000200.000100.000یاچراغراهنمايوسیلهنقلیهدرمواقعلزوم

139
پوشاندنتمامیاقسمتيازچراغهايجلو
یاعقبوسیلهنقلیهكهباعثكاهش،تغییریا

شدتنورشود
200.000200.000100.000

140
عبوریاتوقفوسایلنقلیهباربريسنگین

)ظرفیتناخالص5/6تنبهباال(و
اتوبوسهايبرونشهريدرمعابرشهريدر

ساعاتغیرمجاز
200.000200.000

حركتدرپوششیاتعقیبوسایلنقلیه141
300.000200.000امدادي

142
عدماستفادهازعالیمهشداردهندهوسایل
نقلیهطویل،عمراني،راهسازيوكشاورزي

درراهها
200.000100.000100.000

200.000150.000100.000توقفدرمحلممنوع)پاركممنوع(143

144
نداشتنتجهیزاتوعالیممصوببراي
خودروهايتاكسي،آژانسوسرویس

مدارس
200.000200.000

نداشتنتجهیزاتوعالیمشناسایيواحتیاط145
300.000300.000300.000دروسایلنقلیهمخصوصآموزشرانندگي

خاموشبودنچراغداخلوسایلنقلیه146
200.000200.000100.000عموميمسافربريدرشب

نصبآینههايغیرمجازدرداخلوخارج147
200.000200.000100.000وسایلنقلیهمسافربري

حملودرآغوشگرفتنحیواناتویاسرگرم148
200.000200.000شدنباآنهادرحینرانندگي

200.000100.00050.000همراهنداشتنكارتشناسایيوسیلهنقلیه149

150
سواروپیادهكردنمسافریاسرنشیندر

محلهايغیرمجازیابهنحويكهموجب
اختاللدرعبورومرورشود.

400.000300.000100.000

توقفوسایلنقلیهغیرمجازدرایستگاه151
200.000100.000بارگیريوتخلیهبار

عدمرعایتتقدمعبورعابریاتجاوزیاتوقف152
200.000200.000200.000وسایلنقلیهدرگذرگاهعابرپیاده
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ماده 22ـ  میزانجریمههاينقديمقرردرمواداینقانونمتناســبباافزایش
یاكاهشتورمهرســهســالیكباربنابهپیشــنهادنیرويانتظاميوتأییدوزارت

توقفوسیلهنقلیهباموتورروشنبدون153
200.000200.000100.000حضوررانندهدرراهها

خوردن،آشامیدنواستعمالدخانیاتوامثال154
200.000200.000100.000آنحینرانندگي

200.000200.000100.000عبورازرويلولهآبآتشنشانيدرراهها155

156
بازگذاشتندربصندوقعقبوسیلهنقلیه
درحالحركت،نصبیاقراردادنهرشيء
كهمانعدیديعقبیاجلورانندهیایاپالك

وسیلهنقلیهشود
150.000100.00050.000

157
سواركردنسرنشیناضافيبهازايهرنفر
دروسایلنقلیهعموميحملمسافردرشهر

وحومه
150.000100.000

100.00050.000نداشتنبرچسبعوارضسالیانهشهرداري158
پارككردنتاكسيبدونحضوررانندهدر159

150.000100.000ایستگاههايتاكسي

160
عدماستفادهازكمربندایمنيتوسطرانندهیا
سرنشینانوسیلهنقلیهدرحالحركت)غیراز
استثنائاتقانوني(درمعابرشهريوروستایي

150.000100.00050.000

161
عدمتوقفدرمواجهشدنباخودروهاي
سرویسمدارسبههنگامسواروپیادهنمودن

دانشآموزان
150.000100.00050.000

سواركردنسرنشیناضافهبرظرفیتمجازبه162
150.000100.00050.000ازايهرنفردروسایلنقلیهشخصي

همراهنداشتنگواهيیابرچسبمعتبر163
100.00050.00050.000معاینهفني

حملسرنشیناضافيباموتورسیكلتبه164
100.000100.00050.000ازايهرنفر

100.000100.000100.000عدمتوجهبهاخطاروتذكرپلیس165
100.000100.00050.000عدماستفادهازتاكسیمتر166

167
دستگرفتنموتورسیكلتسوار،دوچرخه
سوار،اسكیتسوار،اسكوترونظایرآنبه

وسیلهنقلیهدرحالحركت
100.000100.000100.000

یدككشيیاحملبارغیرمتعارفبهوسیله168
100.000100.00050.000موتورسیكلتیادوچرخه

حركتدادنوسایلنقلیهدارايچرخفلزي169
50.00050.00030.000درراهها

170
نداشتنتجهیزاتایمنيازقبیلزنگیا
بوق،ترمز،چراغیاچراغعقبونورتاب

دوچرخهپایي
50.00050.00030.000

171
عبورعابرپیادهازمحلهايغیرمجازسواره
رووهمچنینازطولراههایيكهدارايپیاده

رواست.
30.00030.00030.000
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خانههايدادگستري،كشوروراهوترابري1وتصویبهیئتوزیرانقابلتعدیل
است.

وجوهحاصلازجریمههايتخلفاترانندگيدرسراســركشــوربه ماده 23ـ 
حسابدرآمدعموميكشورنزدخزانهداريكلواریزميگرددتاعالوهبربودجه
سالیانهبهشرحزیربهشهرداريهاودهیاريهايذيربط،وزارتراهوترابريو

پلیسراهنمایيورانندگينیرويانتظاميتخصیصدادهشود.
الف(شصتدرصد)60%(ازكلوجوهحاصلهبهتفكیكدرآمدهايناشياز
تخلفاترانندگيخارجازشهرهاوداخلمحدودهشهرهاوروستاهاحسبمورد
بهوزارتراهوترابري)سازمانراهداريوحملونقلجادهايكشور(بهصورت
متمركزودرشهرهابهشهرداريهايمحلودهیاريهاازطریقاستانداريهمان
اســتانبهتناســبهفتاددرصد)70%(وســيدرصد)30%(اختصاصميیابدتا
حســبموردصرفاستانداردســازيوسایلوتجهیزاتایمنيراهها،خطكشي
ونگهــداريآن،تهیــهونصبونگهداريعالیمراهنمایيورانندگيوتجهیزات
ایمني،احداثپلهايعابرپیاده،احداثتوقفگاههايعموميواصالحراههاي

روستایي،معابرونقاطحادثهخیزدرشهرهاوروستاهانمایند.
تبصرهـ  بهوزارتراهوترابريوشــهرداريهااجازهدادهميشــودبااستفادهاز
توانوســرمایهبخشغیردولتينســبتبهتأمین،استقرار،ارائهخدمات،تعمیرو
نگهداريتجهیزاتالكترونیكيوهوشمندثبتتخلف،كنترلونظارتترافیك
راههايكشوراقدامنمایند.برگشتسرمایهگذاريصورتگرفتهازمحلبخشي
ازجریمههايثبتشــدهتوســطتجهیزاتموردنظرتأمینوپرداختميگردد.
اجراءجریمههاياینبندبااولویتسرمایهگذارانداخليوبااستفادهازدانش

فنيبوميمیباشد.
ب(پانزدهدرصد)15%(ازكلوجوهبهپلیسراهنمایيورانندگينیرويانتظامي
اختصاصميیابدتابهمنظوركاهشتصادفاترانندگيوخسارتهايجانيو

1ـطبقتصمیماخیرشورایعالیاداری،وزارتمزبوردروزارتمسکنوشهرسازیادغامشدهاست.
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ماليناشــيازآنبرايتأمینتجهیزاتتخصصيپلیسبهكارگیريفناوریهاي
جدیــددرمدیریتنظــارتوكنترلبرعبورومرور،ارتقایكميوكیفيحضورو
كارآیــيپلیس،اجراءطرحهايانتظاميترافیكيفوقبرنامهوایمنيرانندگيدر
شهرهاوجادههايكشوروهمچنینهزینههاياجرایياینقانونمصرفنماید.
ج(بیســتدرصــد)20%(ازكلوجــوهجهتتأمیناعتبــاربهصندوقتأمین
خســارتهايبدنيمقرردرقانوناصالحقانونبیمهمســئولیتمدنيدارندگان

وسایلنقلیهموتوريزمینيدرمقابلشخصثالثواریزمیگردد.
د(پنجدرصد)5%(ازكلوجوهباقیماندهجهتتبلیغدرراستايارتقایفرهنگ
رانندگيورعایتمقرراتآندراختیـارپلیسراهنمایيورانندگينیرويانتظامي

قرارميگیردتاازطریقدستگاههاونهادهايمرتبطهزینهنمایند.
بــرايمتخلفانازمقرراتمربوطبهســامانههاي)سیســتمهاي( مــاده 24ـ 
حملونقلریليشــهريوحومه،اعمازرانندگان،مســافرانومتصدیانكنترلو
هدایتونظایرآنبهوسیلهمأموراننیرويانتظاميكهموردوثوقبودهوآموزش
الزمرادیدهوبرايتشــخیصتخلفاتمربوطبهایننوعحملونقلتعیینشــده

باشند،قبضجریمهصادرميگردد.
 مــاده 25ـ  جریمــهتخلــفازمقــرراتحملونقلریليشــهريوحومهاز
)40.000(چهلهزارریالاليپانصدهزار)500.000(ریالتعیینوطبقجداولي
كهبهتأییدشورايعاليهماهنگيترافیكشهرهايكشوروتصویبهیئتوزیران

ميرسدبهاجرایگذاشتهميشود.
ماده 26ـ  درراههایيكهبرايعبورعابرانپیادهعالیم،تجهیزاتومسیرهاي
ویژهاختصاصدادهشدهاستعابرانمكلفندهنگامعبورازعرضیاطولسواره
روباتوجهبهعالیمراهنمایيورانندگيمنصوبهدرمحلازنقاطخطكشيشده،
گذرگاههايغیرهمسطحومسیرهايویژهاستفادهنمایندهرگاهعابرانبهتكلیف
مذكورعملننمایند،درصورتتصادفباوسیلهنقلیه،رانندهمشروطبهاینكهكلیه
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مقرراترارعایتنمودهباشدوقادربهكنترلوسیلهنقلیهوجلوگیريازتصادفیا
ایجادخسارتماديوبدنينباشدمسئولیتينخواهدداشت.عدممسئـولیتراننده
مانعاستفادهمصـدومیاوراثمتوفيازمزایايبیمهنخواهدشدوشركتبیمهبا
ارائهقرارمنعتعقیبیاحكمبرائترانندهملزمبهاجرایتعهداتموضوعبیمهنامه
بهمصدومیاوراثمتوفيخواهدبود.چنانچهوسیلهنقلیهبیمهنباشد،دیهعابراز
صندوقموضوعقانونبیمهاجباريمسئولیتمدنيدارندگانوسایلنقلیهموتوري
زمینيدرمقابلشــخصثالثمصوب11347/10/23پرداختميشود.رانندگان
نیزموظفنددرصورتعبورعابرپیادهازمحلهايتعیینشده،بافاصلهايكهبه
وسیلهخطكشيپشتمسیرویژهمشخصميگرددتوقفكاملكنند.درغیراین

صورتبرايآنهامبلغدویستهزارریالقبضجریمهصادرميشود.
تبصــرهـ  وزارتراهوشــهرداريهامكلفنــدحســبمــوردبــاهماهنگــي
راهنمایيورانندگيمحلهايعبورعابرانپیادهدركلیهمعابربرونشهريودرون

شهريرابانصبعالیموتجهیزاتمشخصنمایند.
راهنمایيورانندگيموظفاستبااستفادهازفناوريهايمربوطهو ماده 27ـ 
ایجادپایگاهرایانهايدرسراسركشوراطالعاتمربوطبهوسایلنقلیهموتوري
)اعــمازشــمارهپالك،نوعخودرو،نامومشــخصاتمالــكانودارندگانانواع
گواهینامهرانندگينقلوانتقالوهمچنینســوابقتخلفاتوتصادفاترانندگي
وارزیابيتأثیرتخلفاترانندگيدرایمنيعبورومرور(راثبتوتمهیداتالزم
برايامكاناســتفادهوزارتخانهها،دانشــگاهها،مراكزتحقیقاتيوسازمانهایي
نظیــرســازمانراهــداريوحملونقلجادهايوشــركتهايبیمــهازپایگاه

رایانهايمزبورفراهمکند.
 ماده 28ـ  راهنمایيورانندگيمكلفاستامكاندسترسيرانندگانومالكان
بهصورتوضعیتوســایلنقلیهراازطریقشــبكههايتارنما)وبســایت(یا

ـبرایآشناییبیشترباموادقانونیمطرحشدهدراینمادهپیشنهادمیشودبهماده19قانوناصالحقانونبیمهاجباری 1
مسئولیتمدنیدارندگانوسایلنقلیهموتوریزمینیدرپیوستاینکتابمراجعهفرمایید.
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تلفنگویافراهمسازدوازطریقپستیاسامانههاي)سیستمهاي(الكترونیكي
ومخابراتيساالنهبهمالكانوسایلنقلیهصورتوضعیتتخلفاتومیزانجرایم

وسیلهنقلیهمتعلقبهآنهااعالمنماید.
ماده 29ـ  نقلوانتقالخودروبهموجبســندرســميانجامميشود،دارندگان
وسایلنقلیهمكلفندقبلازهرگونهنقلوانتقالوسایلمذكوردردفاتراسنادرسمي،
ابتدابهاداراتراهنمایيورانندگيیامراكزتعیینشدهازسويراهنمایيورانندگي
برايبررسياصالتوسیلهنقلیه،هویتمالك،پرداختجریمههاودیونمعوقو

تعویضپالكبهناممالكجدیدمراجعهنمایند.
تبصره 1ـ  نیرويانتظاميميتواندباهمكاريسازمانثبتاسنادوامالككشور،
امكاناستقراردفاتراسنادرسميرابهتعدادكافيدرمراكزتعویضپالكفراهمآورد
تبصره 2ـ  آییننامهنحوةاجراياینمادهونحوهحضوردورهايوبارعایت
نوبتبرايتماميدفاتراســنادرســميدرمراكزتعویضپالكتوســطوزارت
خانههايدادگســتريوكشــورونیرويانتظاميظرفیكماهتهیهوبهتصویب

هیئتوزیرانميرسد.1

ـآییننامهاجرایيماده)29(قانونرسیدگيبهتخلفاترانندگي 1
شمارهمصوبه120275/ت46867هـمورخ1391/6/18

شمارهروزنامهرسمي19668مورخ1391/6/21
مرجعتصویب:هیئتوزیران

وزارتكشور وزارتدادگستريـ
دراینآییننامهاصطالحاتزیردرمعانيمشروحمربوطبهكارميروند: ماده1ـ

الف(بررسياصالتوسیلهنقلیه:مطابقتمشخصاتومختصاتفنيوسیلهنقلیهبااسنادمسلمالصدوروسوابق
شمارهگذاريتوسطكارشناسراهنمایيورانندگي.

ب(تعویضپالك:فكپالكمتعلقبهمالكازرويوسیلهنقلیهواختصاصپالكبهمنتقلالیهوثبتاطالعات
منتقلالیهبهعنوانآخرینمالكدرسامانهشمارهگذاريوصدورسندمالكیتوكارتشناسایيخودروونصبپالك

مربوطبهمالكجدیدبررويوسیلهنقلیه.
پ(دیونمعوق:مالیاتوعوارضپرداختنشدهوسیلهنقلیهتازمانتعویضپالك.

ت(جریمهها:جریمههايمربوطبهتخلفاترانندگيباوسیلهنقلیهموردمعاملهتازمانانتقالمالكیت.
ث(مراكزتعویضپالك:مراكزخدماتخودرویيكهبامجوزوتحتنظارتراهنمایيورانندگيفعالیتمينمایند.

دارندگانوسایلنقلیهیانمایندهقانونيآنانمكلفندقبلازهرگونهنقلوانتقالوسیلهنقلیهدردفاتراسناد ماده2ـ
رســمي،ابتدابادردســتداشتنمداركمالكیتوسیلهنقلیهبهاداراتراهنمایيورانندگيویامراكزتعویضپالك

مراجعهنمایند.
اداراتراهنمایيورانندگيومراكزتعویضپالكمكلفندنسبتبهبررسيواحرازاصالتوسیلهنقلیه،هویت ماده3ـ
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ماده 30ـ  تعویضقطعاتاصليوسایلنقلیهشاملموتور،شاسي،اتاقونیز
رنگبدونمجوزراهنمایيورانندگيممنوعاست،درصورتيكهبدونمجوزاقدام
بهتعویضمواردفوقشودبنابهتشخیصواحدرسیدگيبهاعتراضاتمندرجدر
ماده)5(متخلفملزمبهپرداختجریمهبهمبلغتا)یكچهارمتایكهشتم(قیمت
قطعهویارنگتغییریافتهخواهدشدودرصورتعدمكشففساددراحرازاصالت
قطعهتعویضشدهوخودرونسبتبهاصالحسنداقدامالزمبهعملميآید.چنانچه
قطعهتغییریافتهفاقداستانداردهايالزمومقرراتفنيباشدنسبتبهاوراقنمودن

خودرواقدامخواهدشد.
ماده 31ـ  شركتهاومؤسساتحملونقلبارومسافرورانندگانوسایلنقلیه
عمومــيدرصورتتخلفازضوابطحملبارومســافروایمنيعبورومروردر
راههايكشوركهدرقوانینومقرراتمربوطپیشبینيشدهاست،رانندهوسیله
نقلیهتوسطمأمورانراهنمایيورانندگيوفقمقرراتاینقانونجریمهودرموارد
حملباراضافيیامســافردرمحلباریاایرادخســارتبهراه،ابنیهوتأسیســات

فني،ضمنمتوقفكردنوسیلهنقلیهحاملبار،جهتتعیینوپرداختخسارت
واردهحســبموردبهســازمانراهداريوحملونقلجادهايیاشهرداريمحل
دارندگانوسایلنقلیه،اخذگواهيدیونمعوق،جریمههايرانندگيوتعویضپالكبهناممالكجدیداقدامنمایند.

چنانچهوسیلهنقلیهفاقداصالتتشخیصدادهشودیادارايمنعقانونينقلوانتقالباشدپالكآنتعویض تبصرهـ
 نميشود.

دفاتراسنادرسميمجازبهصدورسندنقلوانتقالوسیلهنقلیهقبلازمراجعهدارندگانوسایلنقلیهبهادارات ماده4ـ
راهنمایيورانندگيویامراكزتعویضپالكنميباشند.

راهنمایيورانندگيموظفاســتبهمنظورســهولتوتسریعدراجراياینآییننامهنسبتبهپیشبینيو ماده5ـ
استقرارواحدهاياجراییات،باجههايبانكيیادستگاههايخودپردازبهمنظورپرداختجرایمرانندگيودیون

معوقدرمراكزتعویضپالكاقدامکند.
بانكمركزيجمهورياسالميایرانهماهنگيالزمراجهتاستقرارباجههايبانكيدرمراكزتعویضپالك تبصرهـ

درصورتدرخواستراهنمایيورانندگيبهعملميآورد.
نیرويانتظاميجمهورياسالميایران)راهنمایيورانندگي(ميتواندباهمكاريسازمانثبتواسنادوامالك ماده6ـ

كشورامكاناستقراردفاتراسنادرسميرابهتعدادكافيدرمراكزتعویضپالكفراهمآورد.
درصورتموافقتواعالمنیرويانتظاميبااستقراردفاتراسنادرسميدرمراكزتعویضپالك،سازمانثبت تبصره1ـ

اسنادوامالككشورنسبتبهتعیینواعالمفهرستدفاتراسنادرسميبهنیرويانتظامياقداممينماید.
حضوردورهايدفاتراسنادرسميدرمراكزیادشدههفتگيبودهوتمدیدآنبارعایتنوبتبالمانعاست. تبصره2ـ
وسایلنقلیهوارداتيوخودروهايساختداخلكهسابقهشمارهگذاريدرسامانهراهنمایيورانندگيندارند ماده7ـ

مشمولاینآییننامهنميباشند.
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معرفيخواهندشد.درمواردفوقوهمچنیندرصورتنقضایمنيعبورومرور
ادامهحركتوسیلهنقلیهمنوطبهانطباقوضعیتآنبامقرراتمربوطوپرداخت

خسارتواردهتوسطشركتیامؤسسهحملونقلیارانندهمیباشد.
تبصره 1ـ  تخلفاتشركتهاومؤسساتحملونقلبارومسافرحسبمورد،
توسطسازمانراهداريوحملونقلجادهايویاشهرداريرسیدگيودرمورد
تخلفاتایمنيوتصادفات،موضوعتوسطكمیسیونيمتشكلازنمایندهسازمان
مزبورونمایندهپلیسراهنمایيورانندگيونمایندهصنفمربوطهرسیدگيودر
صورتاحرازتخلفاشــخاصمذكوربرايباراولتذكركتبيوبرايباردومبه
بعدمتناسببانوعوتكرارتخلفازیكمیلیون)1.000.000(ریالتاپنجمیلیون
)5.000.000(ریالبهازايهرتخلفجریمهخواهندشد.درموردتخلفاتمنتهي
بهتصادفاتجرحيیافوتيناشيازقصوریاتقصیرویادرصورتتكرارتخلف
بیشازسهبارمراجعمذكورمجازندپروانهفعالیتشركتیامؤسسهحملونقل
متخلفراازیكماهتایكسالتعلیقودرصورتتكراربرايبارچهارمبهطور

دائملغونمایند.
نیرويانتظاميموظفاستبااعالمسازمانمذكورنسبتبهتعطیليمؤســسه
یاشركتمتخلفاقدامنماید.درصورتاعتراض،قاضيمذكوردرماده)5(این
قانونباحضورمعترضوحســبموردنمایندهســازمانراهداريیاشهرداريبه

موضوعرسیدگيورأيالزمراصادرمينمایدرأيصادرهقطعياست.
آییننامهاجرایيموضوعاینتبصرهومدتتعطیليولغوپروانهفعالیتشركتهاي
حملونقلتوسطوزارتراهوترابريودرقسمتایمنيباهمكاريوزارتكشور

)نیرويانتظامي(ووزارتدادگستريتهیهوبهتصویبهیئتوزیرانميرسد.1
وزارتكشور،وزارتدادگستري

1ـ7((آییننامهاجرایيتبصره)1(ماده)31(قانونرسیدگيبهتخلفاترانندگي
شمارهمصوبه159329/ت47187هـ/شمارهروزنامهرسمي19716مورخ1391/8/18

مرجعتصویب:هیئتوزیران/وزارتراهوشهرسازي،وزارتكشورووزارتدادگستري
هیئتوزیراندرجلسهمورخ1391/6/26بنابهپیشنهادمشتركوزارتخانههايراهوشهرسازي،كشورودادگستري،
موضوعنامهشماره1/7/80871مورخ1390/5/29وزارتكشوروبهاستناداصلیكصدوسيوهشتمقانوناساسي
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جمهورياسالميایرانوتبصره)1(ماده)31(قانونرسیدگيبهتخلفاترانندگي)مصوب1389(آییننامهاجرایي
تبصرهیادشدهوماده)32(قانونمذكوررابهشرحزیرتصویبکرد:

تعاریفواصطالحات فصل اولـ
ماده1ـدراینآییننامهاصطالحاتوعباراتزیردرمعانيمشروحمربوطبهكارميروند:

الف(قانون:قانونرسیدگيبهتخلفاترانندگي)مصوب1389(.
ب(سازمان:سازمانراهداريوحملونقلجادهاي.

پ(شهرداري:شهرداريهايسراسركشور.
ت(پروانهفعالیت:مجوزيكهتوسطسازمانیاشهرداريحسبموردبرايشروعیاتداومفعالیتشركتیامؤسسه

حملونقلعموميكاالیامسافرصادرميشود.
ث(شركتیامؤسسهبرونشهري:شخصحقوقيكهبهمنظورفعالیتدرزمینهحملونقلعموميبرونشهريكاال

یامسافردارايپروانهفعالیتمجازومعتبرازشهردارياست.
ج(شركتیامؤسسهدرونشهري:شخصحقوقيكهبهمنظورفعالیتدرزمینهحملونقلعموميدرونشهريكاال

یامسافردارايپروانهفعالیتمجازومعتبرازسازماناست.
چ(وسیلهنقلیهعمومي:وسیلهنقلیههایيكهدارايپالكعموميبودهوحسبموردمطابقضوابطشهرداري)در
چارچوبسیاستهايابالغيوزارتكشور(ویاسازمان،دربخشحملونقلعموميدرونشهريیابرونشهري

فعالیتميكندوبرايآنكارتهوشمندرانندگانصادرشدهباشد.
ح(قانونالزام:قانونالزامشركتهاومؤسساتترابريجادهايبهاستفادهازصورتوضعیتمسافريوبارنامه

)مصوب1368(واصالحاتبعديآن.

حملنقلبرونشهري فصل دومـ
فعالیتحملونقلعموميبرونشهريباریامسافرازطریقشركتیامؤسسهايصورتميگیردكهداراي ماده2ـ

پروانهفعالیتمجازومعتبرازطرفسازمانباشد.
شركتیامؤسسهبرونشهريمكلفاستضوابطودستورالعملهايسازمانازقبیلضوابطتأسیسوبهره ماده3ـ

برداريازشركتهايحملونقلبارومسافررارعایتکند.
شركتیامؤسسهبرونشهريصرفًامجازبهتحویلباریامسافروصدوربارنامهیاصورتوضعیتبراي ماده4ـ

رانندگانياستكهدارايمداركزیرباشند:
الف(گواهینامهمعتبرومتناسببانوعوسیلهنقلیهتحتراهبري.

ب(گواهيطيدورههايآموزشيمطابقدستورالعملآموزششاغلین،ابالغيازسويسازمان
پ(دفترچهكار)برگفعالیت(صادرشدهتوسطسازمان

ت(برگه)شناسنامه(صحتوسالمترانندگيصادرشدهتوسطمراكزمجازموردتأییدسازمان
ث(دفترچهثبتساعترانندگانناوگانعموميمسافر

شــركتیامؤسســهموظفبهصدوربارنامهیاصورتوضعیتویاارایهسایرخدماتصرفًابرايوسایل ماده5ـ
نقليهاياستكهازنظرفنيكاماًلسالموبدوننقصبودهوباتوجهبهضوابطابالغيازسويسازمانهیچگونهنقص
فنيدرسامانههايكنترليوراهبريوسیلهنقلیهنظیرترمزها،فرمان،اتصالدرموردیدككشها،روشنایي،چرخها،

بوق،برفپاككنووسایلگرمایشيوسرمایشينداشتهومداركزیربرايآنهاصادرشدهباشد:
الف(برگیابرچسبمعاینهفنيمعتبرصادرهازسويمراكزمجازبارعایتماده)9(قانون.

ب(بیمهنامهشخصثالثمعتبر؛
ج(تأییدیهفنيوسیلهنقلیهتوسطمدیرفنيشركتیامؤسسه.

شركتیامؤسسهبرونشهريموظفاستشخصيرابهعنوانمدیرفنيبهكارگیردوويموظفاستقبل تبصرهـ
ازحركتوسیلهنقلیه،وضعیتفنيآنرابررسيوقابلیتآنرابرايسفرپیشبینيوبهطوركتبيتأییدنماید.شرایطو
ضوابطبهكارگیريمدیرفنيوفهرستاجزاوتجهیزاتموردنیازونحوةبررسيفنيآنهاتوسطسازمانابالغميشود.
شركتیامؤسسهبرونشهريمكلفاستازدادنمسافروتحویلباروصدوربارنامهوصورتوضعیتبه ماده6ـ

وسیلهنقلیهفاقدتجهیزاتزیرخودداريکند:
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الف(جعبهكمكهاياولیهدرماني؛
ب(عالیمایمنيوهشداردهندهموردنیازازجملهمثلثشبرنگ؛

پ(تجهیزاتمهاربارمتناسببانوعباردروسایلنقلیهباري؛
ت(كپسولآتشنشانيمناسبوآمادهبهكار؛

ث(دستگاهسنجشسرعتوزمانبدوننقصفني؛
ج(زنجیرچرخدرصورتلزوم؛

چ(الستیكهايآجدارقابلقبول.
شرایطونحوةاستفادهواستانداردهايفنيمربوطبهتجهیزاتموضوعمادهظرفسهمادهپسازابالغاین تبصرهـ

آییننامهتوسطسازمانابالغميشود.
رانندگيباوسیلهنقلیهعموميبیشازنهساعتدریكشبانهروزتوسطیكرانندهممنوعاست.شركتیا ماده7ـ
مؤسسهبرونشهريمكلفاستبرايسفرهایيكهبرنامهسفربهصورتیكسرهتنظیمشدهومستلزمرانندگيبیش

ازنهساعتباسرعتمجازدریكشبانهروزاست،رانندهكمكيپیشبینيکند..
شركتیامؤسسهبرونشهريكاالصرفًامجازبهصدورواستفادهازبارنامههايموضوعقانونالزامميباشدو ماده8ـ

موظفاستضوابطسازمانرادرخصوصنحوةتهیه،تنظیمواستفادهازبارنامهجادهايرارعایتکند.
شــركتیامؤسسهبرونشهريمسافرمكلفاســتضوابطومقرراتسازمانرادرخصوصحملونقل ماده9ـ
جادهايمسافرازقبیلنرخگذاريحملمسافرباانواعوسایلنقلیهعمومي،استفادهازصورتوضعیتمسافريو
موضوعقانونالزام،نحوةتهیه،تنظیمواستفادهازصورتوضعیتوبلیطمسافري،سرویسدهي،ارایهخدماتویژه

درطولسفر،سواروپیادهکردنمسافر،حركتوتوقفوسیلهنقلیهوسفرهايدربستيرارعایتنماید.
اخذهرگونهوجهازرانندگان،مسافرانوصاحبانكاالتوسطشركتیامؤسسهبرونشهريغیرازموارديكه ماده10ـ
بهموجبمقرراتپیشبینيشدهیاميشودنظیركارمزد)حقكمیسیون(وكرایهحملحسبموردازبلیتوصورت

وضعیتمسافريوبارنامهممنوعاست.
شركتیامؤسسهبرونشهريمكلفاستضوابطومقرراتمربوطدرخصوصترددایمنوسیلهنقلیهدر ماده11ـ
جادههاازقبیلمقرراتحملباردرراههايكشور،دستورالعملنحوهبارگیريومهارباردروسایلنقلیهودستورالعمل
جابهجایيمحمولههایترافیكيدرراههايكشوروهمچنینآییننامهحملونقلجادهايموادخطرناكومقررات

حملبارمندرجدرآییننامهراهنمایيورانندگيرارعایتکند.
رسیدگيبهتخلفاتشركتیامؤسسهبرونشهريدرخصوصعدمرعایتاینآییننامهوتعیینجریمه ماده12ـ
نقديمربوطویامدتتعطیليولغوپروانهمتخلفبرعهدهسازمانودرموردتخلفاتایمنيوتصادفاتناشياز
قصوریاتقصیرشركتیامؤسسهواعمالاختیاراتموضوعاینمادهبرعهدهكمیسیونمستقردرسازمانمتشكلاز

نمایندگانسازمان،پلیسراهنمایيورانندگيوصنفمربوطخواهدبود.
تبصرهـوظایفواختیاراتمراجعمذكوردراینمادهمتناسببافراهمشدنبسترهايالزمدراستانهابراساس
دستورالعمليكهحسبموردبهتصویبسازمانكمیسیونميرسدبرعهدهمدیرانواحدهايذيربطاستانيخواهد

بود.
درصورتاحرازوقوعتخلف،مراجعرسیدگيكنندهموضوعماده)12(درصورتلزومبادعوتازمدیر ماده13ـ
شركتیامؤسسهذيربط،برايباراولتذكركتبيوبرايباردومبهبعدمتناسببانوعوتكرارتخلف،شركتیا
مؤسسهبرونشهريمتخلفرابهازايهرتخلفازیكمیلیون)1/000/000(ریالتاپنجمیلیون)5/000/000(ریال
جریمهخواهندکردودرصورتتكرارتخلفبیشازسهبارودرموردتخلفاتمنتهيبهتصادفاتجرحيیافوتي
ناشيازقصوریاتقصیرشركت،مراجعیادشدهمجازندپروانهفعالیتشركتیامؤسسهبرونشهريراازیكماهتا

یكسالبهحالتتعلیقدرآوردهودرصورتتكرارتخلفبرايبارچهارمبهطوردائملغونمایند.
تصمیممراجعرسیدگيكنندهموضوعماده)12(ظرفبیستروزازتاریخابالغقابلاعتراضاستودر تبصره1ـ
صورتاعتراض،قاضيمذكوردرماده)5(قانونباحضورمعترضونمایندهسازمانرأيالزمراصادرمينمایدو

رأيصادرهقطعياست.
نیرويانتظاميموظفاستبااعالمسازماننسبتبهتعطیليشركتیامؤسسهبرونشهريمتخلفاقدام تبصره2ـ

کند.
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درصورتصدوررأيمراجعرسیدگيكنندهموضوعماده)12(بهپرداختجریمه،شركتیامؤسسهبرون تبصره3ـ
شهريمتخلفموظفاستظرفیكماهازتاریخابالغرأيقطعي،نسبتبهپرداختجریمهتعیینشدهبهحساب
سازماننزدخزانهداريكلاقدامنماید.ارایهخدماتسازمانوادامهفعالیتشركتیامؤسسهبرونشهريمنوطبه

پرداختجریمهوارایهرسیدمربوطاست.
بهمنظوركشفتخلفاتوتهیهگزارشالزمدرموردعدمرعایتمقرراتاینآییننامهتوسطشركتیا ماده14ـ
مؤسسهبرونشهري،سازمانميتواندتحقیقاتوبررسيهايالزمرابهعملآوردورانندگان،شركتیامؤسسهبرون

شهريوسایردستگاههايمرتبطمكلفبههمكاريباسازمانميباشند.
برنامهریزي،ساماندهيوتدوینوتصویبضوابطتأسیسوفعالیتشركتهايامدادخودرودرجادههاي ماده15ـ
كشوروچگونگيارایهخدماتوصدور،تمدیدولغوپروانهفعالیتشركتهايیادشده،صرفًابرعهدهسازمان

است.
حملونقلدرونشهري فصل سومـ

ماده16ـشــهرداريهاموظفندفعالیتهايمربوطبهحملونقلبارومســافردرحریمشهرهارادرقالبشركتیا
مؤسسهحملونقلتعاونيوخصوصيساماندهيوبرآنهانظارتكنند.

فعالیتحملونقلعموميبارومسافرازطریقشركتیامؤسسهايصورتميگیردكهدارايپروانهفعالیت ماده17ـ
مجازومعتبرازطرفشهرداريباشد.

شــركتیامؤسســهدرونشهريمكلفاســتضوابطابالغيوزارتكشوردرخصوصتأسیسوبهره ماده18ـ
برداري،ضوابطشهرداريدرخصوصحملبارومسافرازقبیلسرویسدهي،سواروپیادهکردنمسافروتخلیهبار
درمحلهايمجاز،حركتوتوقفوسیلهنقلیهونیزمصوباتشوراياسالميشهردرخصوصنرخهايمربوط

رارعایتکند.
دارابودنمداركمذكوردرماده)4(اینآییننامهدرموردرانندگانشــركتیامؤسســهدرونشهريونیز ماده19ـ

رعایتضوابطموضوعماده)5(و)6(حسبموردبرايوسیلهنقلیهمربوطالزامياست.
شركتیامؤسسهدرونشهريموظفبهرعایتمقرراتعموميحملكاالوضوابطمصوبوزارتكشور تبصرهـ

درخصوصحملونقلموادخطرناكونحوهجابجایيكاالخارجازابعاداستاندارد)محموالتترافیكي(است.
رسیدگيبهتخلفاتشركتیامؤسسهدرونشهريدرخصوصعدمرعایتمفادوشرایطفصلسوماین ماده20ـ
آییننامهوتعیینجریمهنقديمربوطویامدتتعطیليولغوپروانهمتخلفبرعهدهشهرداريودرموردتخلفات
ایمنيوتصادفاتناشيازقصوریاتقصیرشركتیامؤسسهواعمالاختیاراتموضوعاینمادهبرعهدهكمیسیوني
مستقردرشهرداريمحلمتشكلازنمایندگانشهرداري،نیرويانتظامي)پلیسراهنمایيورانندگي(وصنفمربوط

خواهدبود.
درصورتاحرازوقوعتخلفوعدمرعایتمقرراتبراساساسنادومداركمربوط،مراجعرسیدگيكننده ماده21ـ
موضوعماده)20(درصورتلزومبادعوتازمدیرشركتیامؤسسهذيربط،برايباراولتذكركتبيوبرايبار
دومبهبعدمتناسببانوعتكرارتخلف،شركتیامؤسسهدرونشهريمتخلفرابهازايهرتخلفازیكمیلیون
)1/000/000(ریالتاپنجمیلیون)5/000/000(ریالجریمهخواهندکردودرصورتتكرارتخلفبیشازسهبارو
درموردتخلفاتمنتهيبهتصادفاتجرحيیافوتيناشيازقصوریاتقصیرشركت،مراجعیادشدهمجازندپروانه
فعالیتشركتیامؤسسهدرونشهريراازیكماهتایكسالبهحالتتعلیقدرآوردهودرصورتتكرارتخلف

برايبارچهارمبهطوردائملغونمایند.
تصمیممراجعرسیدگيكنندهموضوعماده)20(ظرفبیستروزازتاریخابالغقابلاعتراضاستودر تبصره1ـ
صورتاعتراض،قاضيمذكوردرماده)5(قانونباحضورمعترضونمایندهشهرداريرأيالزمراصادرمينماید

ورأيصادرهقطعياست.
نیرويانتظاميموظفاستبااعالمشهردارينسبتبهتعطیليشركتیامؤسسهدرونشهريمتخلف تبصره2ـ

اقدامنماید.

درصورتصدوررأيمراجعرسیدگيكنندهموضوعماده)20(بهپرداختجریمه،شركتیامؤسسهدرون تبصره3ـ
شــهريمتخلفموظفاســتظرفیكماهازتاریخابالغرأيمنوطبهقطعيشدنآن،نسبتبهپرداختجریمه
تعیینشدهبهحسابشهردارياقدامکند.ارایهخدماتشهريوادامهفعالیتشركتیامؤسسهدرونشهريمنوطبه
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تبصــره 2ـ  وجــوهحاصلازجریمههايموضوعتبصره)1(فوقبهحســاب
سازمانراهداريوحملونقلجادهاينزدخزانهداريكلواریزميشودتاجهت

ارتقاءایمنيوحملونقلجادهايوراههايروستایيبهمصرفبرساند.
تبصره 3ـ  شركتیامؤسسهحملونقليكهطبقاینمادهتعطیلمیگردد،مكلف
اســتباموافقتمســافریاصاحبكاال،حملكاالومسافريكهقباًلتعهدكرده،
بهشــركتهاومؤسساتدیگرواگذارنمایددرغیراینصورتمسئولخسارت

واردهخواهدبود.
ماده 32ـ   شهرداريهاموظفندكلیةفعالیتهايمربوطبهحملونقلكاالوبار
ومسافردرمحدودهشهرهارادرقالبمؤسساتوشركتهايحملونقلتعاوني

وخصوصيساماندهيوبرآنهانظارتكنند.
تبصرهـ  اختیاراتووظایفمندرجدرماده)32(اینقانونوتبصرههايآندر

محدودهشهرهابرعهدهشهرداريذيربطاست.
ماده 33ـ  مسئولیتصدورپروانهونظارتبراجرایمقرراتمربوطبهقایقراني
درآبراهها،دریاچههايداخلشهرهاوسواحلدریاها)بهاستثنایمحدودهبنادر(
باشهرداريودرخارجازمحدودهشهرهابرعهدهفرماندارياستوبهموجب
آییننامهايكهتوسطوزارتخانههايكشوروراهوترابريتنظیموبهتصویب

هیئتوزیرانميرسدانجامميگیرد.
پسازتصویباینقانونوتدوینآییننامههاودستورالعملهايمربوطه ماده 34ـ 

كلیةقوانینومقرراتقبليمربوطبهتخلفاتراهنمایيورانندگيلغومیگردد.
ـقانــوننحوةرســیدگيبهتخلفاتوأخذجرایــمرانندگيمصوب مــاده 35 
1350/3/30بااصالحاتبعدي،الیحهقانونيراجعبهمجازاتمتخلفانازاجراء

پرداختجریمهوارایهرسیدمربوطاست.
برنامهریزي،ساماندهيوتدوینوتصویبضوابطتأسیسوفعالیتشركتهايامدادخودرودرمحدوده ماده22ـ
شــهرهاوچگونگيارایهخدمات،صدور،تمدیدولغوپروانهفعالیتشــركتهايیادشده،صرفًابرعهدهوزارت

كشوراست.
معاوناولرئیسجمهور-محمدرضارحیمي
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مقرراتطرحجدیدترافیك)مرحلهسوم(مصوب1359/3/17شورايانقالب،
قانونتشدیدمجازاتموتورسیكلتسوارانمتخلفمصوب1356/3/24،الیحه
قانونينحوهنقلوانتقاالتوســائلنقلیهموتوريمصوب1359/4/25شــوراي
انقــالب،مــواد)32(و)53(قانونوصولبرخيازدرآمدهايدولتومصرفآن
درمواردمعینمصوب1373/12/28بااصالحاتبعدي،قانوناســتفادهاجباري
ازكمربنــدوكالهایمنيمصوب1376/11/26،ماده)18(قانونتنظیمبخشــياز
مقرراتماليدولتمصوب1380/11/27بهاســتثناءبند)5(ازتاریخابالغاین

قانونلغومیشود.
قانونفوقمشــتملبرســيوپنجمادهوســيودوتبصرهدرجلسهعلنيروز
یكشنبهمورخهشتماسفندماهیكهزاروسیصدوهشتادونهمجلسشوراياسالمي

تصویبودرتاریخ1389/12/24بهتأییدشوراينگهبانرسید.
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 آیين نامه اجرایی صدور انواع گواهينامه های رانندگی

وزارتکشــور،وزارتراهوشهرســازی،وزارتامــورخارجــه،وزارت
بهداشــت،درمانوآموزشپزشــکی،نیرویانتظامیجمهوریاســالمیایران
هیئتوزیراندرجلسهمورخ1390/11/9بنابهپیشنهادوزارتکشوروبهاستناد
اصلیکصدوسیوهشتمقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانآییننامهصدور

انواعگواهینامههایرانندگیرابهشرحزیرتصویبکرد:
آيین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی

ماده 1ـهرکسبخواهدباهرنوعوسیلهنقلیهموتوریزمینیرانندگینمایدباید
گواهینامهرانندگیمتناسبباآنوسیلهراداراباشد.

ـگواهینامهرانندگیبرایانواعوســایلنقلیهموتوریوغیرموتوریزمینی تبصره 
حسبشرایطبراساستشخیصواعالمراهنماییورانندگیصادرمیشود.

ـ   انواعگواهینامههایرانندگیباشــرایطزیرتوســطراهنماییورانندگیصادر ماده2
میشود:

الف(شــرایطشــرکتدرآزمایشهاوصدورگواهینامهموتورســیکلت)برای
رانندگیباموتورسیکلتهایباحجمموتورتادویستسیسی(:

1ـداشتنحداقلهجدهسالتمام.
2ـارایهگواهیسالمتجسمیوروانیازمراجعصالحیتدارپزشکی.

3ـارایهگواهیطیدورههایآموزشنظریوعملیازآموزشــگاههایامراکز
مجازآموزشرانندگی.

4ـقبــولشــدندرآزمونهــایتئــوریآییننامهومهارتعملــیرانندگیبا
موتورسیکلتدویستسیسی.

ب(شرایطشرکتدرآزمایشهاوصدورگواهینامهپایهسوم)برایرانندگیبا
وسایلنقلیهموتوریباحداکثرمجموعوزنوظرفیتبار3/5تنیاحملحداکثر
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9نفرسرنشینبااحتسابراننده(:
1ـداشتنحداقلهجدهسالتمام.

2ـارایهگواهیسالمتجسمیوروانیازمراجعصالحیتدارپزشکی.
3ـارایــهگواهیطــیدورههایآموزشکاربریباوســیلهنقلیهموردتقاضااز

آموزشگاههایامراکزمجازآموزشرانندگی.
4ـقبولشــدندرآزمونهاینظریآییننامهومهارتعملیرانندگیباوســیله

نقلیهمربوط.
تبصرهـ  درگواهینامههایویژه،نوعوسیلهنقلیهایکهدارندهمیتواندباآنکار

ورانندگینماید،قیدمیشود.
ماده3ـمدتاعتبارانواعگواهینامهرانندگیدهسالاستوپسازپایاناعتبار
آنودرصورتاحرازســالمتجســمیوروانی،برایدورههایدهسالهتجدید
میشود.افرادیکهسنآنهابیشازهفتادسالتمامباشد،مکلفندهرپنجسالیک
بارجهتاحرازســالمتجســمیوروانیودرصورتلزوم،تعویضگواهینامه

متناسبباشرایطجسمیوروانیخودبهراهنماییورانندگیمراجعهکنند.
ماده4ـ  دارندگانگواهینامههایرانندگیموتورسیکلتوپایهسومدراولینمرحله
صدوردرسالاولمکلفبهرعایتمحدودیتهاوشرایطویژهایمیباشندکهدر
صورترعایتآنهاورعایتمقرراتاینآییننامهگواهینامهرانندگیآنانتاسقف

مندرجدرماده)3(معتبرخواهدبود.
شرایطوضوابطمربوطبهمحدودیتهایرانندگیدرسالاولصدور تبصرهـ 
گواهینامههایموتورســیکلتوپایهســومبهموجبدستورالعملیخواهدبودکه
ظرفسهماهپسازابالغاینآییننامه،توسطنیرویانتظامیجمهوریاسالمی

ایرانتهیهوبهتأییدوزیرکشورخواهدرسید.
مــاده5ـ  راهنماییورانندگیمیتوانددرصورتلزوم،آزمایشمجددمقررات
راهنماییورانندگیومهارتعملیراپیشازصدورگواهینامهازدرخواستکنندگان
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بهعملآورد.
ـ مراجعانجاممعایناتپزشکیوهمچنینضوابطاحرازسالمتجسمیو ماده6 
روانیدرخواستکنندگانوهرگونهتغییردرآنبهپیشنهادوزارتبهداشت،درمانو
آموزشپزشکیتوسطکارگروهیمتشکلازنمایندگانوزارتخانههایکشور،راهو

شهرسازیوبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوراهنماییورانندگیتعیینمیشود.
مــاده7ـآزمونآییننامهومقرراتراهنماییورانندگیبهصورتنوشــتارییا
رایانــهایانجاممیگیرد.درمواردخاص،راهنماییورانندگیمیتواندآزمونهای

نظریرابهصورتشنیداریانجامدهد.
مکانآزمونهاونوعوســیلهنقلیهبرایاحرازمهارتعملیرانندگی ماده 8ـ 
کــهمتناســببانــوعگواهینامهرانندگیدرخواســتیمتقاضیاناســتتوســط

راهنماییورانندگیتعیینمیشود.
ماده9ـ گواهینامهمجازبرایرانندگیباوسایلنقلیهخاصبایدباتوجهبهاتاق
وشاسیوسیلهنقلیهومتناسببانوعگواهینامهمربوطدرجدولانواعگواهینامهها

موضوعماده)13(اینآییننامه،باشد.
ماده10ـ دارندهگواهینامهموتورســیکلتپسازســهســالازاخذگواهینامهو
رسیدنبهسنبیستوسهسالتماممیتواندباموتورسیکلتهایباحجمموتور

بیشازدویستسیسینیزرانندگیکند.
ماده11ـدارندگانگواهینامههرپایهبهاستثنایگواهینامههایویژهوموتورسیکلت
میتوانندباهرنوعوسایلنقلیهدرنظرگرفتهشدهبرایپایهقبل،رانندگینمایند
وبرایرانندگیباوسایلنقلیهخدماتعمومی،حسبمورددارابودنگواهینامه

پایهدومیایکمالزامیاست.
ماده12ـبرایرانندگیباوسایلنقلیهدارایجرثقیل،دارابودنگواهینامهمتناسب
بانوعوکاربریوســیلهنقلیهدرجدولانواعگواهینامههاموضوعماده)13(این

آییننامه،الزامیاست.



55

ه 1
مار

 ش
ت

وس
پی

ماده13ـگواهینامههاییکهبراساسمقرراتقبلیصادرشدهاندبهشرحومطابق
جدولزیرمعادلسازیمیشوند:

پایهیکگروه»پ«و»ت«معادلپایهیکم. 1ـالفـ
2(معادلپایهدوم. 2ـپایهدومو)بـ

1(معادلپایهسوم. 3ـ)بـ
4ـموتورسیکلتبارعایتماده)10(اینآییننامه،معادلموتورسیکلت

جدول 3 : طبقه بندی انواع گواهینامه های رانندگی

ف
نوع و یا ردی

گواهینامه وسایل نقلیه مجاز برای رانندگیپایه
پیش نیاز

شرط 
سنی

موتور 1
18 سال -انواع موتور سيکلتسيکلت

تمام

پايه سوم2
وسايل نقليه موتوری با حداکثر مجموع 

وزن و ظرفيت بار 5/3 تن و يا برای حمل 
حداکثر 9 نفر سرنشين با احتساب راننده

18 سال -
تمام

پايه دوم3
وسايل نقليه موتوری با حداکثر مجموع 
وزن و ظرفيت بار 6 تن و يا برای حمل 

حداکثر 26 نفر سرنشين با احتساب راننده
23 سال پايه سوم

تمام

پايه يکم4
وسايل نقليه موتوری با حداکثر مجموع 
وزن و ظرفيت بار بيش از 6 تن و يا برای 

حمل بيش از 26 نفر سرنشين
25 سال پايه دوم

تمام

انواع وسيله نقليه عمرانی، صنعتی، ويژه5
 20 سال -کشاورزی و کارگاهی

تمام

ماده14ـ  وضعیتظاهریدرخواســتکنندهگواهینامه،ازجهتوجودنقص
عضو،باگواهیســالمتجســمیوروانیصادرشــدهازمراکزمجازپزشکیبه
وسیلهافسرانکارشناسراهنماییورانندگیتطبیقدادهمیشودودرصورتوجود

مغایرت،موضوعبهکمیسیونپزشکینیرویانتظامیارجاعمیشود.
ماده15ـ درخواستکنندههرنوعگواهینامهرانندگیبایدمدارکیراکهازطرف
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راهنماییورانندگیاعالممیشودبهمراجعآگهیشدهارایهکند.
مــاده16ـمندرجــاتگواهینامهرانندگیشــاملجدولانــواعگواهینامه،پایه
گواهینامــهرانندگی،شناســهاطالعــاتدارنده،مدتاعتبار،مشــخصاتراننده
)کدملی(،نامواحدصادرکننده،امضایمقامصادرکننده،شــمارهوتاریخصدور،
عکسدرخواستکننده،مهرواحدصدوروسایرمشخصاتمرتبطبانوعگواهینامه

حسبتشخیصراهنماییورانندگیمیباشد.
ماده17ـ هرگاهدرخواستکنندهگواهینامهرانندگیدرآزمایشهایمربوطموفق
شود،گواهینامهرانندگیویپسازرؤیتمدارکالزمصادروبهاوتسلیمخواهد
شد.دارندهگواهینامهموظفاستظرفیکماهپیشازپایانمهلتمقرر،برای
تجدید،تمدیدمدتاعتباریاتعویضآنباگواهینامهمعادلبهراهنماییورانندگی
مراجعهکند.راهنماییورانندگیهنگامتجدید،تمدیدیاتعویضگواهینامه،ضمن
دریافتگواهیسالمتجسمیوروانیازدرخواستکننده،میتواندآزمونهای
الزمراازویبهعملآورد.مأمورانراهنماییورانندگیوپلیسراهموظفندهنگام
بررسیگواهینامهرانندگاندرصورتیکهتاریخاعتبارآنسپریشدهباشد،گواهینامه
رانندگیراباارایهرســیداخذوپسازاعمالقانون،گواهینامهیادشــدهرابرای
تمدیدیاتجدیدبهادارهمربوطارسالنمایند.دارندهگواهینامهموظفاستظرف
یکماهبامراجعهبهواحدمربوطبرایدریافتگواهینامهرانندگیجدیداقدامکند.
تبصره1ـ دستورالعملنحوةزمانبندیوضوابطچگونگیانجامآزمونیتجدید،
تمدیداعتباروتجدیدآزموندرصورتمردودشــدندرخواســتکنندهتوســط

راهنماییورانندگیتهیهمیشود.
تبصــره2ـ دریافتهرگونهخدماتمربوطبهگواهینامهرانندگیمنوطبهارایه

مفاصاحسابتخلفاترانندگیفردمتقاضیاست.
ماده18ـدرصورتیکهدارندهیکنوعگواهینامهبخواهدبرایدریافتنوعدیگر
گواهینامهاقدامکند،موظفاستدرآزمونهایمربوطشرکتکند.پسازقبول
شدن،چنانچهگواهینامهقبلیپیشنیازدریافتگواهینامهمورددرخواستباشد،



57

گواهینامهقبلیازدرخواستکنندهاخذوگواهینامهجدیدصادروبهویتحویل
میشود.

ماده19ـرانندگیباهرنوعتاکســیووســایلنقلیهعمومیدرشهرهاووسایل
نقلیهعمومیجادهای،عالوهبرگواهینامهرانندگیمتناســب،حسبموردنیازمند
داشتنمجوزازشهرداریویادفترچهکاریابرگصادرشدهازسویوزارتراه

وشهرسازیاست.
ـ درصورتیکهگواهینامهرانندگیمفقودشودیاازبینبرود،دارندهآنمیتواند ماده20
درخواستصدورالمثنینماید،پسازاحرازدرستیادعایدرخواستکنندهوسپری

شدنحداکثردوماهاززماناعالم،گواهینامهالمثنیصادروبهویتسلیممیشود.
ماده21ـدرصورتفقدانگواهینامهدراثرحوادثیازقبیلآتشسوزی،سیلو
زلزلهباارایهگواهیازمراجعذیصالح،گواهیموقترانندگیبرایمدتانتظار

صادرمیشود.
ماده22ـ دارنــدگانگواهینامههایمعتبرخارجی)اعمازایرانیانیاخارجیان(
میتوانندتاشــشماهپسازورود،درایرانرانندگینمایند.درصورتتمایلبه
ادامهرانندگیدرایرانبایدنســبتبهتبدیلگواهینامهخارجیخودبهگواهینامه

ایرانیاقدامنمایند.
ماده23ـ تبدیلگواهینامههایرانندگیمعتبرصادرشدهازکشورهایخارجیکه
گواهینامهصادرشدهازایراندرقلمروسرزمینیآنانبرایرانندگیمعتبرمحسوب
میشــود،بارؤیتترجمهواصلگواهینامهخارجیوســایرمدارکالزمواحراز
سالمتجسمیوروانیدرخواستکنندهصورتمیپذیرد.درموارددیگرتبدیل
گواهینامههــایرانندگــیباتأییدوزارتخانههایکشــوروامورخارجهصورت

میپذیرد.
ماده 24ـ مأمورانسیاســیوکنسولیواعضایسازمانهایبینالمللیمیتوانند
برایتبدیلگواهینامههایخودمدارکمندرجدرماده)23(اینآییننامهراحســب
ه 1موردازطریقوزارتخانههایامورخارجهوکشوربهراهنماییورانندگیارسالنمایند.
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ـ صدورگواهینامهمجددبرایکسانیکهگواهینامهرانندگیآنانتوقیفشده ماده25
باشدامکانپذیرنیستودرصورتصادرشدنوتحویلازدرجهاعتبارساقطاستو

بهوسیلهراهنماییورانندگیاخذوابطالخواهدشد.
ـ راهنماییورانندگیموظفاستدرصورتیکهگواهینامهرانندگیاشتباهیا ماده26
ناقصصادرشدهباشدازدارندهآناخذوپسازرفعاشتباهونقص،گواهینامهصحیح

صادرکندوبهویتحویلدهد.
ـهرگاهدارندهگواهینامهیکیازشرایطپزشکیموضوعماده)6(اینآییننامهرااز ماده27
دستبدهد،موظفاستظرفیکماهبهراهنماییورانندگیمراجعهکند.راهنماییورانندگی
دارندهگواهینامهرابرایانجاممعایناتوآزمایشهایضروریپزشکیبهمراکزپزشکی
مجازمعرفیمینماید.درصورتاحرازعدموجودشرایطوصالحیترانندگیتوسط
مراکزیـادشده،گواهیـنامهازویاخذوابطالمیشود.درصورتتقاضا،حسبمقررات
گواهینامهمتناسبباشرایطجسمانیویتعیینوپسازصدوربهویتسلیممیشود.
تبصرهـدرصورتکشــفنقصعضومؤثرازســویمأمورانراهنماییورانندگیو
عدمقیدآندرگواهینامهرانندگی،گواهینامهرانندگیاخذمیشودوتازمانبررسیهای

پزشکیواعالمامکانصدورگواهینامهمجدد،دارندهگواهینامهحقرانندگیندارد.
ـدرصورتارتکابوتعددتخلفاتمهموپرخطررانندگی،براساسقانون ماده 28

رسیدگیبهتخلفاترانندگی)مصوب1389(بارانندهمتخلفرفتارخواهدشد.
ـ نحوه،شرایطوتعیینمسئولصدورگواهینامهراهبرانانواعوسایلحمل ماده29
ونقلریلیشهریوحومه،برابردستورالعملیخواهدبودکهبهتصویبشورایعالی

هماهنگیترافیکشهرهایکشورمیرسد.
ـ راهنماییورانندگینیرویانتظامیجمهوریاسالمیایرانمکلفاستتا ماده30
پایانبرنامهپنجسالهپنجمتوسـعهجمهوریاسالمیایران)مصوب1389(نسبتبه

الکترونیکیکردنخدماتصدورگواهینامهرانندگیاقدامکند.

معاون اول رئیس جمهورـ  محمدرضا رحیمی
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 آیين نامه اجرایي نحوة انجام معاینه و صدور برگ معاینه فني خودرو

ماده1ـ  اصطالحاتبهكاررفتهدراینآییننامهدارايمعانيمشروحزیراست:
 الــف( قانون:بند)5(الحاقيبهماده)٣٢(قانــونوصولبرخيازدرآمدهاي

دولتومصرفآندرمواردمعین)مصوب١٣٨0(.
ب( وسیله نقلیه موتوري:هرنوعوسیلهنقلیهكهدارايچرخ،موتوروسامانه
انتقالقدرتاستوبرايحملباریاانسانیاانجامكاریاعملیاتبهكارميرود.

پ( وسیله نقلیه شخصي:وسیلهنقلیهموتوريدارايپالكشخصي.
ت( وسیله نقلیه عمومي: وسیلهنقلیهموتوريدارايپالكعمومي.

ث( وسیله نقلیه دولتي: وسیلهنقلیهموتوريدارايپالكدولتيیانظامي.
 ج( نقص فني:هرنوععیب،نقصیاتغییردروضعیتظاهريوفنيوســیله
نقلیهكهموجبكاهشایمنيدرعبورومرورویاانتشاربیشازحدمجازگازهاي

آالیندههواویاآلودگيبیشازحدمجازصداشود.
 چ( معاينه فني: انجامبازدیدهايكارشناســيوآزمایشهايفنيبرايتأیید
سالمتفني،صحتعملكردتجهیزاتوسامانههايایمنيوانطباقمیزانانتشار

آالیندگيوسایلنقلیهموتوريباشاخصهايمصوبمحیطزیستي.
 ح( گواهي معاينه فني:برگوبرچسبحاوياطالعاتشناسنامهايخودرو،
مشــخصاتفنيونتایجآزمایشهايانجامشــدهكهدرچارچوبســامانهملي
یكپارچهمعاینهفنيتوسطمراكزمعاینهفنيصادروبهمتقاضيتحویلدادهميشود.
 خ( اعتبار گواهي معاينه فني:دورهزمانيازتاریخصدورتاتاریخانقضايدرج

شدهدرگواهيمعاینهفنيیابروزنقصفني.
 د( ستاد معاينه فني:تشكیالتمتمركزبرايبرنامهریزي،هدایت،نظارتوكنترل

فعالیتمراكزمعاینهفنيسبكیاسنگین.
 ذ( مراكز معاينه فني: مراكزيكهتوســطاشــخاصحقیقيیاحقوقيبارعایت
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قوانینومقرراتمربوطازطریقستادمعاینهفنيوابستهبهشهرداريیاسازمان
راهداريوحملونقلجادهاي،حسبموردبهترتیببرايانجاممعاینهفنيوسایل

نقلیهسبكیاسنگینایجادميشوند.
ر( كارگروه اســتاني معاينه فني:كارگروهيبامسئولیتمعاونهماهنگيامور
عمرانياستانداريوعضویترئیسپلیسراهنمایيورانندگي،مدیركلحفاظت
محیطزیســت،مدیركلحملونقلوپایانهها،مدیركلدفترفنيوحســبمورد
شــهردارشــهرمربوطكهبهمنظورهماهنگيامورمعاینهفنيخودروهايســبك
وســنگینونظارتبرعملكردســتادهايمعاینهفنيمراكزمعاینهفنيدراســتان

تشكیلميشود.
 ز( سامانه ملي يكپارچه معاينه فني: سامانهايمتمركزوبرخط)آنالین(براي
ثبتمشخصاتواطالعاتآزمایشهايفنيوصدورگواهيمعاینهفنيوسایل
نقلیهموتوريكهبابهرهگیرياززیرساختهايالكترونیكيواطالعاتپلیس
راهنمایيورانندگــينیرويانتظاميجمهورياســالميایراندرراســتايایجاد
وحدترویهدرامورمربوطبهمعاینهفنيوســایلنقلیهموتوريســبكوسنگین
درونوبرونشــهريوتســهیلدراعمالمقرراتوثبتمكانیزهتخلفاتتوسط
وزارتكشوروبامشاركتوزارتراهوشهرسازيوشهرداريهاایجادميشود.

 مــاده2ـ رانندگيباوســیلهنقلیهفاقدگواهيمعاینهفنيمعتبرممنوعاســت.
دارندگانوسایلنقلیهموتوريمكلفندوسایلنقلیهخویشراجهتانجامدورهاي
معاینهفنيدرمراكزمعاینهفنيتعیینشدهحاضرکنندوپسازاحرازشرایط،گواهي

معاینهفنيدریافتنمایند.
 تبصره1ـدرصورتبروزنقصفني،درمدتيكهگواهيمعاینهفنياعتباردارد،

مالكموظفاستنسبتبهرفعنقصاقدامکند.
تبصــره2ـخودروهــاينوتامهلتمقررقانونينیازبهاخذگواهيمعاینهفني

ندارند.
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ماده٣ـضوابطایجادوتشــخیصصالحیتمتقاضیانتأســیسمراكزمعاینه
فني،نحوةصدور،ابطال،تمدیدوتعلیقمجوزونظارتبرمراكزمعاینهفني،نحوه
تشــخیصورســیدگيبهتخلفات،نحوةدرجهبنديمراكزوخطوطمعاینهفني،
ضوابطبهكارگیريوآموزشكاربرانوكارشناسانمراكزمعاینهفني،طبقهبندي
وسایلنقلیهسبكوسنگینوهمچنینقسمتهایيكهبایددروسایلنقلیهسبك
وســنگینموردمعاینهقرارگیرند،توســطكارگروهيبامسئولیتوزارتكشورو
عضویتوزارتخانههايراهوشهرســازيوصنعت،معدنوتجارت،ســازمان
حفاظتمحیطزیســت،سازمانملياستانداردایرانونیرويانتظاميجمهوري

اسالميایرانتهیهوابالغميشود.
تبصــره1ـ شــهرداريهاميتوانندباموافقتســازمانراهداريوحملونقل
جادهاينســبتبهایجادمراكزمعاینهفنيناوگاناتوبوسرانيوسایروسایلنقلیه
ســنگیندرونشــهرياقدامنمایند.مراكزموجودمعاینهفنيوسایلنقلیهسنگین
شهرداريهاموظفندظرفسهماهنسبتبهاخذموافقتازوزارتراهوشهرسازي

اقدامکنند.
تبصره2ـمسئولیتتأییدنتایجآزمایشهايفنيدرهرخطمعاینهفنيبرعهده

مهندساندارايمدرككارشناسيدررشتهمكانیكیارشتههايمرتبطاست.
ماده4ـســتادمعاینهفنيوســایلنقلیهسبكدرحدودمصوبهرشهرتوسط
شهرداريمربوطوستادمعاینهفنيوسایلنقلیهسنگینتوسطسازمانراهداريو

حملونقلجادهايایجادميشود.
 تبصره1ـســاختارســتادمعاینهفنيشــهرداريهاونحوةفعالیتوهماهنگي
ستادهايموصوف،ظرفششماهازتاریخابالغاینآییننامهتوسطوزارتكشور

)سازمانشهرداريهاودهیاريهايكشور(تهیهوابالغخواهدشد.
 تبصره2ـ تازمانابالغساختارموضوعاینماده،ستادمعاینهفنيشهرداريها
متشــكلازشــهرداریامعاونذيربطدرشهرداريبهعنوانرئیسستادورئیس
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پلیسراهنمایيورانندگيشهرستانورئیسادارهحفاظتمحیطزیستشهرستان
بهعنوانعضوتشكیلمیشود.

دورههايمعاینهفنيانواعوســایلنقلیهباهرنوعســوختبهشــرح ماده5ـ 
جداولزیراست:

دوره زمانی معاینه فنیانواع وسیله نقلیه عمومی

شش ماههسبک و سنگين درون و برون شهری با عمر 10 سال يا کمتر
سه ماههسبک و سنگين درون و برون شهری با عمر بيشتر از 10 سال

دوره زمانی معاینه فنیانواع وسایل نقلیه شخصی، دولتی

يک سالهسبک
شش ماههسنگين

يک سالهموتورسيکلت

انواع وسایل نقلیه فوریت های پزشکی و امدادی 
دوره زمانی معاینه فنی)آمبوالنس، آتش نشانی و امداد خودرو(

شش ماههسبک
شش ماههسنگين

شش ماههموتورسيکلت

ماده 6ـ  مراكزمعاینهفنيدرموردخودروهايدارايسوختCNG،موظفند
درهردورهمعاینهفني،ابتدانسبتبهبازرسيچشميتجهیزاتوقطعاتگازسوز
اقدامنمایندودرصورتيكهبراساسجدولزمانيزیرتبصره)١(اینماده،مخازن
ایننوعوســایلنقلیهبهتشــخیصكارشناسانمربوطنیازمندانجامآزمایشهاي
هیدرواســتاتیكیاســایرآزمایشهايتعیینشدهدراستانداردمليمرتبطباشد،

نسبتبهمعرفيبهواحدهايتعیینصالحیتشدهاقدامنمایند.
تبصره1ـدرهـرصورتآزمایشهايمـربوطبهسیستـمذخـیرهسوختمخزن
)CNG(وسایلنقلیهگازسوزیادوگانهسوزبایددردورههايزمـانيبهشرحزیر
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انجامشود:

CNG انواع وسايل نقليه دارای سوخت
دوره زمانی

آزمايش های هيدرواستاتيکبازرسی چشمی
شش سالهسه سالهسبک با پالک شخصی  و دولتی

شش سالهدو سالهسبک با پالک عمومی
شش سالهدو سالهسنگين با هر نوع پالک

تبصره2ـبرايوسایلنقلیهايكهتجهیزاتوقطعاتگازسوزویاسیستمذخیره
ســوخت)مخزن(آنهادربازرسيهايچشميیاآزمایشهايهیدرواستاتیكو

تكمیليتأییدنميشود،معاینهفنيصادرنخواهدشد.
مــاده7ـ مراكــزمعاینهفنيبرايوســایلنقلیهايكهســالموبدوننقصفني
تشخیصدادهشوند،گواهيمعاینهفنيصادرمیکنند.چنانچهضمنمعاینهوسیله
نقلیهايمعیوبیاداراينقصتشخیصدادهشود،رانندهیامالكفقطميتواند
وسیلهنقلیهراتاتاریخيكهكتبًابهويتسلیمميگرددبهتعمیرگاهمنتقلوپسازرفع
عیوبیانواقصمذكورمجددًابرايانجاممعاینهفنيبهمركزمربوطهمراجعهکند.
تبصرهـدرصورتوقوعسانحهیاتصادفبرايوسیلهنقلیهدارايگواهيمعاینه
فني،مالكانخودروهايسانحهدیدهموظفندبراياخذمجددمعاینهفنيحسب

نظركارشناستصادفاتپلیسراهنمایيورانندگيبهمراكزمربوطمراجعهکند.
ماده8ـ   درصورتمشاهدهتخلفدرمراكزمعاینهفني،ستادمعاینهفنيشهرداري
یاسازمانراهداريوحملونقلجادهايمراتبتذكریاتوبیخكتبيرابراياصالح
موردبهمركزمربوطاعالممينماید.درصورتتكرارتخلف،ستادهايمعاینهفني

موظفندبراساسضوابطموضوعماده)٣(باتخلفبرخوردنمایند.
تبصرهـ  درمواردصدورگواهيخالفواقع،ســتادمعاینهفنيشــهرداريهایا
سازمانراهداريوحملونقلجادهايموظفندبامشاهدهاولینتخلفعالوهبر
برخوردالزمبراســاسضوابطموضوعمــاده)٣(،متخلفرابافوریتبهمراجع
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قضایيمعرفينمایند.
ماده9ـوزارتكشورباهمكاريوزارتراهوشهرسازيوشهرداريهاموظف
استسامانهمليیكپارچهمعاینهفنيرابهنحويتأسیسنمایدكهكلیةمراكزمعاینه

فنيتاپایانخردادماه1394بهسامانهمذكورمتصلشوند.
تبصره1ـمراكزمعاینهفنيموظفندبهمحضفراهمشدنامكاناتصالبهسامانه

بااعالموزارتكشوربهسامانهمذكورمتصلشوند.
تبصره2ـضوابطمربوطبهنحوةاستقراروبهكارگیرياینسامانهونحوةتبادل
اطالعاتباپلیسراهنمایيورانندگيبراساسدستورالعمليخواهدبودكهتوسط
كارگروهيبامسئولیتوزارتكشوروعضویتوزارتراهوشهرسازيونیروي

انتظاميجمهورياسالميایرانتهیهوابالغخواهدشد.
 ماده1٠-گواهيمعاینهفنيمورداســتفادهدرمراكزمعاینهفنيسراســركشور
براســاسطرحومشــخصاتياســتكهبهتأییدكارگروهيمتشــكلازسازمان
شهرداريهاودهیاريهايكشور،سازمانراهداريوحملونقلجادهاي،نیروي

انتظاميجمهورياسالميایرانوسازمانحفاظتمحیطزیستميرسد.
تبصره1ـگواهيمعاینهفنيكهازطریقمراكزمعاینهفنيدرچارچوبســامانه
مليیكپارچهمعاینهفنيبارعایتماده)٩(اینآییننامهصادرميشوددرسراسر

كشورمعتبراست.
تبصــره2ـ گواهيمعاینهفنيوســایلنقلیهموتــوريميتواندپسازتصویب

كارگروهموضوعماده)٣(اینآییننامهدرجهبنديشود.
ماده 11-پلیسراهنمایيورانندگيوپلیسراهموظفندبارانندگانمتخلفاز

مفاداینآییننامهبرابرمقرراترفتارنمایند.
مــاده 12-تصویــبنامــهشــماره44055/ت27457هـمــورخ1382/8/7و

اصالحاتبعديآنلغوميشود.
معاون اول رئیس جمهورـ  اسحاق جهانگیري
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آیين نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی

تعاريف: فصل اولـ 
دراینآییننامه،اصطالحاتزیردرمعانیمشروحمربوطبهکارمیرود: ماده 1ـ 

الفـ  آموزشگاه های رانندگی : مؤسسهایکهبراساسمقرراتاینآییننامه
تأســیسوازمتقاضیانثبتنامنمودهومنحصرًادانشومهارترانندگیراوفق
برنامهآموزشــیمندرجدرماده)16(اینآییننامهدرمحلهایتعیینشــدهمجاز

بهآنانتعلیممیدهند.
بـ  مؤسس آموزشگاه رانندگی : شخصحقیقییاحقوقیاستکهبهمنظور
فعالیتدرزمینهآموزشگاهرانندگیاجازهتأسیسآنراازراهنماییورانندگیناحیه

نیرویانتظامیجمهوریاسالمیایراناخذنمودهاست.
پـ  مدير آموزشــگاه رانندگی : شخصیحقیقیاستکهمسئولیتادارهامور

آموزشگاههایرانندگیرابهعهدهدارد.
تـ  مربی آموزشگاه رانندگی : شخصیاستآموزشدیدهوماهردرامرتعلیم
رانندگــیکهفنــون،قوانینومقرراتواصولایمنیمربوطبهرانندگیصحیحرا

برایکسبمهارتهایالزمبههنرآموزآموزشمیدهد.
ثـ  گروه بندی آموزشگاه : یعنیتفکیکآموزشگاههابراساسشرایطتأسیس

ونوعفعالیتآموزشگاه.
جـ  وسیله نقلیه آموزشی : وسیلهایاستکهدارایعالیممشخصهوتجهیزات
منــدرجدراینآییننامهبودهوبهوســیلهآنبههنرآمــوزانآموزشرانندگیداده

میشود.
چـ  اجازه تأسیس آموزشگاه رانندگی : اجازهنامهایاستکهبارعایتمقررات
اینآییننامهتوسطراهنماییورانندگیصادروبهمتقاضیواجدشرایطتسلیم

میگردد.



69

ه 3
مار

 ش
ت

وس
پی

حـ  گواهی آموزش : مدرکیاســتکهپسازطیدورههایآموزشــیوکسب
مهارتهایالزموموفقیتدرآزمونهایمربوطهازطرفآموزشگاهبهنامهنرآموز

صادرمیگردد.
فصل دومـ  گروه بندی آموزشگاه های رانندگی و شرايط آن ها :

ماده 2ـ  آموزشگاه های رانندگی به شرح زير گروه بندی می شود :
1ـ آموزشگاه رانندگی گروه )الف( :  اینآموزشگاهوظیفهآموزشهنرآموزان

متقاضیدریافتگواهینامهموتورگازیوانواعموتورسیکلترابرعهدهدارد.
2ـ آموزشــگاه رانندگی گروه )ب( : اینآموزشــگاهوظیفهآموزشهنرآموزان
متقاضیدریافتگواهینامهوسایلنقلیهتا15نفرظرفیتوخودروهایخدمات

عمومیووانتتا3500کیلوگرمرابهعهدهدارد.
3ـ آموزشــگاه رانندگی گــروه )پ( و )ت( : اینآموزشــگاهوظیفهآموزش
هنرآموزانمتقاضیدریافتگواهینامهوسایلنقلیهسنگین)اعمازباربریباظرفیت

بیشاز3500کیلوگرمومسافربریبیشاز16نفرباراننده(رابهعهدهدارد.
تبصره ـ  آموزشگاههایموضوعاینبندمیتوانندصرفًابهآموزشخودروهای

مسافربرییاباربریبپردازند.
آموزشــگاه رانندگی ويژه : اینآموزشــگاهوظیفهآموزشهنرآموزانمتقاضی
دریافتگواهینامهبرایرانندگیوهدایتماشینآالتسبکوسنگینعمرانیو

کشاورزیووسایلنقلیهفوقسنگینرابهعهدهدارد.
ماده 3ـ آموزشــگاهرانندگیگروه)الف(بایدبرایآموزشهایمربوط،دارای

شرایطوتجهیزاتزیرباشد:
دراختیارداشــتنکالسمناســبآموزشیبهتعدادالزم،دفترکار،سالن الفـ 
انتظار،نمازخانهوسرویسهایبهداشتیمناسب؛حداقلبهمساحتاعیانی130
مترمربعزیربنایمفیدبرایآموزشحداکثر250نفرهنرآموزدرماه،مســاحت

زیربنامتناسبباتعدادهنرآموزانافزایشخواهدیافت.
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تبصرهـ  محلآموزشنظریرانندگیترجیحًابایددرمناطقشهریباشدوبههر
حالتأمینامکاناترفاهیضروریاست.

ب ـ  محلآسفالتهومحصوربهمساحتحداقل1000مترمربعبرایآموزش
عملــیرانندگیهنرآموزانبااســتاندارهایتعیینشــدهواقــعدرخارجازبافت
مســکونیشــهرهاوبانصبعالیموخطکشــیهایموردنظرکهازهرحیث

ایمنسازیگردیدهوموردتأییدراهنماییورانندگیمحلقرارگیرد.
چنانچهتعدادیازآموزشــگاههایرانندگیمربوطبخواهندمشــترکًا تبصرهـ 
محلیبرایآموزشعملیرانندگیتهیهواستفادهنمایند،درصورترعایتمفاد
اینآییننامهوکسبمجوزازراهنماییورانندگیاشتراکآنهابارعایتتناسب

ومعیارهایفوقبالمانعاست.
دراختیارداشتنحداقل5دستگاهموتورسیکلتدندهایسالموآمادهبهکار پـ 
متناسببانوعآموزشمتقاضیکهمدلآنهاحداکثراز3سالبیشترنبودهودارای
برگمعاینهفنیمعتبروبیمهشخصثالثومجهزبهگاردمحافظبودهودودستگاه

ازآنهادارایسایدکارباشند.
تـ  دراختیارداشتنحداقل3دستگاهدوچرخهو3دستگاهموتورسیکلتگازی

جهتتمرینوتعلیممتقاضیان.
تجهیزاتایمنیوکمکهایاولیهمطابقدستورالعملمربوط. ثـ 

جـ  دارابودنمربیانواجدشرایطحداقلمتناسبباتعدادموتورسیکلتها.
ماده 4ـآموزشگاههایرانندگیگروه)ب(بایدبرایآموزشهایمربوط،دارای

شرایطوتجهیزاتزیرباشند:
دراختیارداشــتنکالسهایمناســبآموزشیبهتعدادکافی،دفترکار، الفـ 
سالنانتظار،نمازخانهوسرویسهایبهداشتیمناسب؛حداقلبهمساحتاعیانی
130مترمربعزیربنایمفیدبرایآموزشحداکثر250نفرهنرآموزدرماه،مساحت

زیربنامتناسبباتعدادهنرآموزانافزایشخواهدیافت.
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بـ  دراختیارداشتنحداقل10دستگاهخودروسواریآموزشی)درشهرهایی
کهبیشازیکمیلیوننفرجمعیتدارند(وحداقل3دستگاه)درسایرنقاطکشور(
کهسالموفاقدعیبونقصودارایبرگمعاینهفنیمعتبربودهوبیشاز5سال

ازمدلسالعقبترنباشند.
پـ  دراختیارداشــتنحداقل25مترمربعمحلتوقف)اعماززمینمحصور
یاتوقفگاه(بهازایهروسیلهنقلیه،جهتتوقفخودروهایآموزشگاه؛بادرب

ورودوخروجمناسبخودرووحداکثربهفاصلهیکصدمترازمحلآموزشگاه.
تـ  مجهزبودنبهسیستمرایانهایمناسب.

ثـ  دارابــودنمربیانواجدشــرایطمنــدرجدراینآییننامهحداقلبهتعداد
وسایلنقلیهموجودومتناسبباتعدادهنرآموزانبرایآموزشهاینظریوعملی.

جـ  داشتنتجهیزاتکمکآموزشیمناسب.
آموزشگاههایرانندگیگروههای)پ(و)ت(بایدبرایآموزشهای ماده 5 ـ 

مربوط،دارایشرایطوتجهیزاتزیرباشند:
برای آموزش نظری: الفـ 

1-دراختیارداشــتنکالسهایمناســبآموزشآییننامهوســایرقوانینو
مقررات،بهتعدادکافی.

2-دراختیارداشتنکالسهایمناسبآموزشفنیمجهزبهقطعاتمنفصله
خودرو،بهتعدادکافی.
3-دفترکارمناسب.

ب ـ  برای آموزش عملی :
1-دراختیارداشتنحداقلدودستگاهکامیونباظرفیتبارگیریحداقل6تن
ودودستگاهاتوبوسکهسالموفاقدعیبونقصودارایبرگمعاینهفنیمعتبر

بودهوبیشاز7سالازمدلسالعقبترنباشند.
2-دراختیارداشتنتوقفگاهبهمیزانکافیجهتتوقفوسایلنقلیهآموزشگاه
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متناسبباتعدادآنها،باامکاندسترسیایمنودربورودیوخروجیمناسب.
3-دراختیارداشــتنمجوزبهرهبرداریازمنطقهایدارایمعابرشــیبدارکه
حداقلمقدارشیبآننسبتبهسطحافق10%بودهوموقعیتآنبرایآموزشدر
منطقهکوهستانیوشیبدار،بهتأییدراهنماییورانندگیرسیدهباشدواستفادهاز

آنمحلنیزطبقمقرراتمجازباشد.
پـ  ساير شرايط :

1-مجهزبودنبهسیستمرایانهایمناسب.
2-دارابودنمربیانواجدشرایطمندرجدراینآییننامهحداقلبهتعدادوسایل

نقلیهموجودومتناسبباتعدادهنرآموزانبرایآموزشهاینظریوعملی.
3-داشتنتجهیزاتکمکآموزشیمناسب.

4-نمازخانه،سالنانتظاروسریسهایبهداشتیمناسبدرمحلآموزشهای
نظریوعملی.

تبصره 1ـمراجعذیربطهمکاریالزمرادرراســتایتأمینزمیندرمنطقه
مربوطجهتآموزشعملی،تأسیساتوتجهیزاتبهعملخواهندآورد.

 تبصــره 2ـ اجــرایایــنمادهازنظــرنحوهاســتفادهوبهرهبرداریمشــترک
آموزشــگاههاازمحلآموزشعملی،امکاناتوتجهیزاتمناســبمحلمزبور،
چگونگیدسترســیاینمحلهابهراههایاصلیوفرعی،ایمنســازیآنهابه
لحاظرفتوآمددرخارجازشــهرونیزموقعیترفتوآمدیآموزشــگاههای
نظریداخلشــهروسایرامورمربوط،بهموجبدستورالعملموضوعماده)23(

اینآئیننامهخواهدبود.
ماده6ـ  آموزشــگاههایرانندگیویژهبایدبــرایآموزشهایمربوط،دارای

شرایطوتجهیزاتزیرباشند:
الــف  ـ  بــرای آموزش نظری : همانندمواردمندرجدربنــد)الف(ماده)5(در

خصوصگروههای)پ(و)ت(.
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بـ  برای آموزش های عملی : دراختیارداشتنماشینآالتسبکوسنگین
موردنیازعمرانی،راهسازی،کشاورزیوفوقسنگینویااینکهبراساستوافقنامه
استفادهازماشینآالت،امکاناتوتجهیزاتوزارتراهوترابرییاوزارتجهاد

کشاورزیویادیگردستگاههاونهادها،برایآنهافراهمشدهباشد.
2-دراختیارداشتنتوقفگاهبهمیزانکافیجهتتوقفوسائلنقلیهآموزشگاه
متناسبباتعدادآنها،باامکاندسترسیایمنودربورودیوخروجیمناسب.

3-دراختیارداشتنمحلیخارجازمناطقمسکونیومناسبآموزشمهارت
عملیوباوسعتمتناسببانوعماشینآالتیکهداوطلبانراآموزشخواهندداد

باتأییدراهنماییورانندگی.
 پـ  ســاير شــرايط :همانندمــواردمندرجدربند)پ(مــاده)5(درخصوص

گروههای)پ(و)ت(.
ماده 7ـ  وسایلنقلیهآموزشیآموزشگاهها،بایدعالوهبرشرایطمذکوردراین

آییننامهدارایشرایطوتجهیزاتزیرباشند:
1ـپدالکالچوترمزدرطرفینجلویوسیلهنقلیهجهتاستفادههنرجوومربی

ودوآیینهداخلودوآیینهبغل.
2ـبیمهنامههایشخصثالث،دیهوسرنشین.

3ـفقدانعیبونقصفنی.
4ـنصبتابلوبانامآموزشگاهبازمینهزردبهصورتعمودیدررویسقفخودرو.

نقشنامآموزشگاهدردوطرفبدنهخودرو. 5ـ
6ـنصبتابلوخطرباشکلمثلثتحتعنوان)احتیاطتحتآموزشرانندگی(

بازمینهسفیدیازردودارایحاشیهبهرنگقرمزدرعقبوجلووسیلهنقلیه.
فصل سومـ  شرايط و ضوابط تأسیس آموزشگاه های رانندگی

ماده 8ـ  شرايط مؤسس آموزشگاه عبارت است از:
1ـدارابــودنبــرگپایانخدمــتویامعافیتدایمیاموقــتازخدمتدوره
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ضرورتبرایآقایان.
2ـدارابودنحداقل20سالتمام.

3ـعدماعتیادبهموادمخدر.
4ـدارابودنحداقلمدرکتحصیلیپنجمابتدایی.

5ـنداشتنسوءپیشینهمؤثرکیفری.
ماده 9ـ  شرايط مدير آموزشگاه عبارت است از:

1ـتابعیتجمهوریاسالمیایران.
2ـدارابودنحداقل25سالتمام.

3ـمتأهلبودنودرصورتفقدانهمسر،داشتنفردیاافرادتحتتکفل.
4ـدارابــودنبــرگپایــانخدمتویامعافیتدایمیاموقــتازخدمتدوره

ضرورتبرایآقایان.
5ـاشتغالتماموقتدرآموزشگاه)دهساعتکاردرروز(.

6ـداشتنحداقلگواهینامهرانندگیمتناسببانوعآموزشگاه.
7ـعدمابتالبهبیماریهایمســریوصرعوعدماعتیادبهموادمخدرباارائه

گواهیازمراجعذیصالح.
8ـدارابودنحداقلمدرکتحصیلیدیپلممتوسطه.

9ـنداشتنسوءپیشینهمؤثرکیفری.
10ـعدماشتهاربهفساداخالق.

مؤسسمیتواندمدیریتآموزشگاهرانیزبهعهدهداشتهباشد.دراین تبصره 1ـ 
صورتبایدشرایطمندرجدراینمادهرااحرازنماید.

تبصره 2ـ  مدیریتآموزشگاهبرایمستخدمینشاغلدردستگاههایدولتیو
نهادهایعمومیغیردولتیممنوعبودهودرصورتتخلفمجوزمدیریتابطال

خواهدشد.
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شرايط مربی آموزشگاه عبارت است از: ماده 10ـ 
1ـتابعیتجمهوریاسالمیایران.

2ـدارابودنحداقل23سالتماموگواهینامهمتناسبباوسیلهنقلیهمربوطکهاز
زماندریافتآنحداقلدوسالسپریشدهباشد.

3ـمتأهلبودنودرصورتفقدانهمسر،داشتنفردیاافرادتحتتکفل.
4ـدارابــودنبــرگپایانخدمــتویامعافیتدایمیاموقــتازخدمتدوره

ضرورتبرایآقایان.
5ـنداشتنسوءپیشینهمؤثرکیفری.

6ـنداشتننقصعضوموثرمنطبقباشرایطپزشکیمندرجدرآییننامهراهنمایی
ورانندگیبرایرانندگیبررویوسایلنقلیهعمومیوهمچنینعدماعتیادبهمواد

مخدروعدمابتالبهبیماریهایمسری.
7ـگذراندندورهآموزشمربیگریموردنیازبراســاسضوابطیکهازســوی
راهنماییورانندگیاعالموبهتأییدوزارتخانههایکشوروراهوترابریمیرسدو
موفقیتدرآزمونمربیگریکهتوسطراهنماییورانندگیانجاممیگیردودریافت

کارتمربیگریبااعتبارچهارساله.
تبصرهـ  مدتاعتبارکارتمربیگریمزبور،درصورتاحرازشرایطمندرجدر

اینآییننامهودستورالعملآنقابلتمدیداست.
8ـدارابودنحداقلمدرکتحصیلیدیپلممتوسطه.

تبصرهـ  شرطمذکوردربند)8(،شاملمربیانیکهدرحالحاضردارایکارت
مربیگریمیباشندنمیگردد.

ماده 11ـ  ضوابط صدور اجازه نامه آموزشگاه های رانندگی عبارتست از:
1ـدرخواستکتبیصدوراجازهتأسیسآموزشگاهرانندگی.

2ـارائهاسنادمثبتهمالکیتیاحقانتفاعنسبتبهمکانآموزشگاهومحلآموزش
عملیمربوط.
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3ـانطباقمشــخصاتمکانآموزشــگاهووسایلنقلیهوتجهیزاتوامکانات
معرفیشدهموجودباشرایطمندرجدراینآییننامه.

4ـمعرفیمدیرواجدشرایطمذکوردراینآییننامه.
5ـمعرفیمربیانآموزشگاهحایزشرایطمندرجدراینآییننامه.

فعالیتآموزشگاهواستمرارآنمنوطبهتحققشرایطیادشدهدراین تبصرهـ 
آییننامهاست.

ماده 12ـ  راهنماییورانندگینیرویانتظامیموظفاستپسازاخذوبررسی
مدارکالزمواحرازشــرایط،حداکثرظرفمدتیکماهنســبتبهصدوراجازه
تأسیسبهناممتقاضیاقدامنمایدودرصورتوجودنقصمدارکمکلفاست

مراتبراکتبًاوحداکثرظرف15روزجهترفعنقصبهمتقاضیاعالمنماید.
مؤسسموظفاستظرفمدتششماهپسازتاریخصدورمجوز ماده 13ـ 
تأسیس،فعالیتعملیآموزشگاهرادرچارچوبضوابطتعیینشدهآغازنماید.در

غیراینصورتمجوزصادرهلغووازدرجهاعتبارساقطمیگردد.
واگذاریمجوزآموزشگاههایرانندگیبهاشخاصواجدشرایطیا ماده 14ـ 
تغییرمکانآنهابهمکانواجدشرایطاینآییننامه،باتأییدادارهراهنماییورانندگی

محلبالمانعاست.
چنانچهمؤسسیامدیریامربی،هریکازشرایطتأسیسیافعالیت ماده 15ـ 
مندرجدراینآییننامهراازدستبدهد،مراتبظرفحداکثریکهفتهازطریق
راهنماییورانندگیحسبموردبههریکازآنانابالغمیگردد.مواردابالغیبه

مدیریامربی،بهمؤسسآموزشگاهنیزابالغمیگردد.
مؤســسیامدیریامربیموظفاســتحداکثرتا15روزازتاریخابالغ،نسبت
بهارایهاسنادومدارکمثبتهمبنیبرعدمزوالشرایطاعالمشدهویارفعنواقص
بهمرجعمذکوراقدامنماید.درصورتیکهظرفمدتتعیینشده،اقدامیازسوی
آنهابهعملنیایدراهنماییورانندگیمیتواندنسبتبهلغومجوزمربوطاقدامکند.
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معترضدرهرمرحلهمیتواندبهمراجعقضاییمراجعهکند.
تبصــرهـ  درصورتیکهتخلفاتمزبــورعنوانیکیازجرایممندرجدرقوانین
جزاییراداشتهباشد،راهنماییورانندگیمکلفاستمراتبرابرایرسیدگیبه

اصلجرمبهمراجعقضاییذیصالحمنعکسنماید.
فصل چهارمـ  ساير مقررات

ماده 16ـ  آموزشــگاههایرانندگیموظفندهنرآموزانخودراازنظرفراگیری
مسایلذیلآموزشدادهومواردمربوطرادربرنامهآموزشیآنهامنظورنمایند:

الفـ  آموزشعملیرانندگیدرشبوروز،شرایطمتفاوتجوی)باران،برف
و...(ومحیطی)رانندگیدرانواعراههایجادهایوشهری(تاحصولمهارتکافی

وهمچنینآموزشروشهایمقابلهباخطرتصادفاتدرحدضرورت؛
بـ  آموزشکاملآییننامهراهنماییورانندگیوسایرقوانینومقرراتمربوط

بهحملونقلورفتوآمد)ترافیک(وایمنی.
درحدرفعنیازوضرورت؛آموزشفنیوسیلهنقلیه)شاملشناختاجزای پـ 
خودروونحوهعملآنها(،آموزشروشهایکاهشمصرفسوختوپیشگیری
ازآلودگیهایزیســتمحیطیوهمچنینآموزشکمکهایاولیهدرارتباطبا

سوانحوتصادفاترانندگی.
تبصره 1ـ  آموزشگاههایرانندگیگروههای)پ(و)ت(میبایدعالوهبرموارد
یادشدهدراینماده،حسبموردنسبتبهآموزشرفتاربامسافر،شرایطوضوابط
حمــلونقــلکاالبهویژهحملونقلموادخطرناک،رفتارهایاجتماعیوســایر

اطالعاتموردنیازدررانندگیباوسایلنقلیهعمومینیزاقدامنمایند.
تبصــره 2ـ  کلیــهآموزشــگاههاموظفندبرنامهآموزشــیهنرجویــانراطبق
دستورالعملیکهبهپیشنهادراهنماییورانندگینیرویانتظامیبهتصویبوزیر

کشورمیرسدبهمورداجرابگذارند.
ماده 17ـ  آموزشــگاههانمیتوانندهنرآمــوزانرادرمحدودههاوراههاییکه
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راهنماییورانندگیغیرمجازبودنرانندگیدرآنهاراکتبًابهآنانابالغمینماید
آموزشدهند.

نرخآموزشهایموضوعاینآییننامه،توسطوزارتکشورپیشنهاد ماده 18ـ 
وبهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید.نرخهایتعیینشدهبراساسنرختورم
کهتوسطبانکمرکزیجمهوریاسالمیایراناعالممیشودهرسهسالیکبار

قابلتجدیدنظرمیباشد.
مدیرآموزشگاهیاقائممقامویکهواجدشرایطمندرجدرماده)9(این ماده 19ـ 
آییننامهمیباشد،موظفاستضمنعقدقراردادباهنرآموز)اعمازساعتییا
دورهای(،آنرادردونســخهتنظیمکردهویکنســخهآنرادردفترآموزشــگاه

نگهداریونسخهدومراتسلیمهنرآموزنماید.
تبصرهـ  برگهقراردادنمونهمتضمننرخ،ساعاتآموزشومشخصاتطرفین،

توسطراهنماییورانندگیتعیینواعالممیگردد.
ماده 20ـ  راهنماییورانندگیباارائهگواهیآموزشصادرهازآموزشــگاهها،
نسبتبهانجامآزمونهایمربوطبهقوانینومقرراتراهنماییورانندگیوآزمون
عملیسنجشمهارترانندگیداوطلبانواعطایگواهینامهرانندگیبهمتقاضیان

اقداممینماید.
ماده 21ـ  مؤسسینآموزشگاههایرانندگیموجودکهبراساسمقرراتقبلی
پروانهاخذنمودهاندموظفندحداکثریکسالپسازسپریشدنمدتزماناعتبار
آنبارعایتشرایطمندرجدراینآییننامهپروانهجدیداخذنمایندودرغیراین

صورتپروانهآنانتمدیدنخواهدشد.
مقرراتاینآییننامهنافیحقوقمکتســبهآموزشــگاههاییکهقبلاز تبصرهـ 
الزماالجراشدندستورالعملمورخ1369/11/19وزارتکشوردارایپروانهبوده

وبهفعالیتاشتغالدارندنخواهدبود.
ماده 22ـ دســتورالعملتأسیسآموزشــگاههاوچگونگیآموزشرانندگیو
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هدایتشناورهایتفریحیوجابجاییمسافرکهدرراههایآبیشهرهاوحومهآن
هاوهمچنینآبهایساحلیآنهاترددمینمایندتوسطوزارتکشورباهمکاری
ســازمانهایبنادروکشــتیرانیوتربیتبدنیتهیهوپسازتأییدوزیرکشــوربه

مورداجراگذاشتهمیشود.
 مــاده 23ـ  دســتورالعملهــایموضــوعایــنآییننامــهازجملــهتخلفات
آموزشگاههایرانندگی،نحوهوچگونگیاجراوضوابطمربوطبهفعالیتهریک
ازگروههایتعیینشــدهباتوجهبهمقرراتمندرجدراینآییننامهومواردمورد
اشــارهدرتبصره)2(ماده)5(اینآییننامه،بنابهپیشــنهادراهنماییورانندگیاز

سویوزیرکشورباهماهنگیدستگاههایذیربطابالغمیگردد.
درتهیهدســتورالعملهاییادشــده،ضوابطمربــوطبهامورصنفی تبصــرهـ 

آموزشگاههایرانندگی،توسطوزارتبازرگانیپیشنهادخواهدشد.
ازتاریــختصویــباینآییننامه،آندســتهازمقــرراتمربوطبه  مــاده 24ـ 

آموزشگاههایرانندگیکهبااینآییننامهمغایرباشدلغومیگردد.
محمدرضا عارف - معاون اول ريیس جمهور    

اصالح ماده )22( آيین نامه اجرايی آموزشگاه های رانندگی
وزارت کشــورـ  وزارت دادگستریـ  وزارت راه و ترابریـ  وزارت بازرگانیـ  

سازمان حفاظت محیط زيست
هیئــتوزیراندرجلســهمــورخ1385/5/4باتوجهبــهنظررییسمجلس
شــورایاسالمی،موضوعنامهشــماره9116/14531هـ/بمورخ1385/2/6

تصویبنمود:
ماده)22(آییننامهاجراییآموزشــگاههایرانندگی،موضوعتصویبنامه
شماره65806/ت30608هـمورخ1383/12/15بهشرحزیراصالحمیگردد:
>ماده 22ـدســتورالعملتأســیسآموزشگاههاوچگونگیآموزشهدایت
ورانندگیشــناورهایتفریحیوجابجاییمســافرکهدرراههایآبیشــهرها
وحومهآنهاوهمچنینآبهایســاحلیآنهاترددمیکنندتوســطوزارتکارو
اموراجتماعیباهمکاریوزارتکشــوروســازمانهایبنادروکشــتیرانیو
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تربیتبدنیتهیهوپسازتأییدوزیرکارواموراجتماعیبهمورداجراگذاشته
میشود.<

پرويز داودی- معاون اول رئیس جمهور اصالح ماده )18(   

اصالح ماده )18( آيین نامه اجرايی آموزشگاه های رانندگی مورخ 1383/12/15
وزارت کشورـ  وزارت دادگستریـ  وزارت راه و ترابریـ  وزارت بازرگانیـ  سازمان 

حفاظت محیط زيست
هیئتوزیراندرجلسهمورخ1386/8/20بنابهپیشنهادشماره1/15702مورخ
1386/6/13وزارتبازرگانیوبهاستناداصلیکصدوسیوهشتمقانوناساسی

جمهوریاسالمیایرانتصویبنمود:
ماده)18(آییننامهاجراییآموزشگاههایرانندگی،موضوعتصویبنامهشماره

65806/ت30608هـمورخ1383/12/15بهشرحزیراصالحمیگردد:
>مــاده18ـ نــرخآموزشهایموضوعاینآییننامهدرصورتلزومبهصورت
ساالنهتوسطکمیسیونهاینظارتمراکزاستانهاوشهرستانهاتعیینوابالغ

میگردد.<
معاون اول رئیس جمهورـ  پرويز داودی    

اصالح آيین نامه اجرايی آموزشگاه های رانندگی
وزارت کشورـ  وزارت دادگستریـ  وزارت راه و ترابریـ  وزارت بازرگانیـ  سازمان 

حفاظت محیط زيست
نظربهاینکهدرآییننامهاجراییآموزشگاههایرانندگی،موضوعتصویبنامه
شماره65806/ت30608هـمورخ1383/12/15کهبراساسطرحپیشنهادیتنظیم
وابالغگردیدهاست،بند)10(ماده)9(وواژه>ناحیه<دربند)ب(ماده)1(بهاشتباه

تحریرشدهاست،لذامراتبجهتاصالحاعالممیگردد.
دبیر هیأت دولت - عبداله رمضان زاده    
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موادی از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده در قانون 
مجازات اسالمی)ماده 714 تا725(

فصل بیست و نهمـ  جرايم ناشی از تخلفات رانندگی 
ماده 714)940(ـ  هرگاهبیاحتیاطییابیمباالتییاعدمرعایتنظاماتدولتی
یاعدممهارتراننده)اعمازوسایطنقلیهزمینییاآبییاهوایی(یامتصدیوسیله
موتوریمنتهیبهقتلغیرعمدیشودمرتکببهششماهتاسهسالحبسونیز

بهپرداختدیهدرصورتمطالبهازناحیهاولیایدممحکوممیشود.
مــاده 715 )941(ـهرگاهیکیازجهاتمذکــوردرماده)714(موجبمرض
جسمییادماغیکهغیرقابلعالجباشدویاازبینرفتنیکیازحواسیاازکار
افتادنعضویازاعضایبدنکهیکیازوظایفضروریزندگیانســانراانجام
میدهدیاتغییرشکلدایمیعضویاصورتشخصیاسقطجنینشودمرتکب
بهحبسازدوماهتایکسالوبهپرداختدیهدرصورتمطالبهازناحیهمصدوم

محکوممیشود.
هرگاهیکیازجهاتمذکوردرماده)714(موجبصدمهبدنی ماده 716)942(ـ 
شودکهباعثنقصانیاضعفدایمیکیازمنافعیایکیازاعضایبدنشودویا
باعثازبینرفتنقسمتیازعضومصدومگردد،بدونآنکهعضوازکاربیافتدیا
باعثوضعحملزنقبلازموعدطبیعیشودمرتکببهحبسازدوماهتاشش

ماهوپرداختدیهدرصورتمطالبهازناحیهمصدوممحکومخواهدشد.
هرگاهیکیازجهــاتمذکوردرماده)714(موجبصدمه مــاده 717 )943(ـ 
بدنیشــودمرتکببهحبسازیکتاپنجماهوپرداختدیهدرصورتمطالبهاز

ناحیهمصدوممحکوممیشود.
درموردموادفوقهرگاهرانندهیامتصدیوسایلموتوریدر ماده 718 )944( ـ 
موقعوقوعجرممستبودهیاپروانهنداشتهیازیادترازسرعتمقررحرکتمیکرده
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استیاآنکهدستگاهموتوریراباوجودنقصوعیبمکانیکیموثردرتصادف
بــهکارانداختهیادرمحلهاییکهبــرایعبورپیادهروعالمتمخصوصگذارده
شدهاست،مراعاتالزمننمایدویاازمحلهاییکهعبورازآنممنوعگردیدهاست
رانندگینموده،بهبیشازدوســومحداکثرمجازاتمذکوردرموادفوقمحکوم
خواهدشد.دادگاهمیتواندعالوهبرمجازاتفوقمرتکبرابرایمدتیکتاپنج

سالازحقرانندگییاتصدیوسایلموتوریمحرومنماید.
تبصرهـ  اعمالمجازاتموضوعمواد)714(و)718(اینقانونازشــمولبند
)1(ماده)3(قانونوصولبرخیازدرآمدهایدولتومصرفآندرمواردمعین

مصوب1373/12/28مجلسشورایاسالمیمستثنیمیباشد.
ماده 719 )945(ـ  هرگاهمصدوماحتیاجبهکمکفوریداشتهورانندهباوجود
امکانرســاندنمصدومبهمراکزدرمانیویااســتمدادازمأمورینانتظامیازاین
کارخــودداریکنــدویابهمنظــورفرارازتعقیب،محلحادثهراترکومصدومرا
رهاکندحســبموردبهبیشازدوســومحداکثرمجازاتمذکوردرمواد)714(و
)715(و)716(محکومخواهدشد.دادگاهنمیتوانددرمورداینمادهاعمالکیفیت

مخففهنماید.
رانندهدرصورتیمیتواندبرایانجامتکالیفمذکوردراینمادهوسیله تبصره 1ـ 
نقلیهراازصحنهحادثهحرکتدهدکهبرایکمکرســانیدنبهمصدومتوســلبه

طریقدیگرممکننباشد.
تبصره 2ـ  درتماممواردمذکورهرگاهرانندهمصدومرابهنقاطیبرایمعالجهو
استراحتبرساندویامأمورینمربوطهراازواقعهآگاهکندویابههرنحویموجبات
معالجهواستراحتوتخفیفآالممصدومرافراهمکنددادگاهمقرراتتخفیفرا

دربارهاورعایتخواهدنمود.
ماده 720 )946(ـ  هرکسدرارقامومشــخصاتپالکوســایلنقلیهموتوری
زمینی،آبییاکشاورزیتغییردهدویاپالکوسیلهنقلیهموتوریدیگریرابهآن
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الصاقنمایدیابرایآنپالکتقلبیبکاربردیاچنینوسایلیراباعلمبهتغییرویا
تعویضپالکتقلبیمورداستفادهقراردهدوهمچنینهرکسبهنحویازانحاءدر
شمارهشاســی،موتوریاپالکوســیلهنقلیهموتوریویاپالکهایموتوروشاسی
کهازطرفکارخانهسازندهحکیانصبشدهبدونتحصیلمجوزازراهنماییو
رانندگیتغییردهدوآنراازصورتاصلیکارخانهخارجکندبهحبسازششماهتا

یکسالمحکومخواهدشد.
ماده 721 )947(ـ  هرکسبخواهدوســیلهنقلیهموتوریرااوراقکندمکلف
استمراتبراباتعیینمحلتوقفوسیلهنقلیهبهراهنماییورانندگیمحلاطالع
دهد،راهنماییورانندگیمحلبایدظرفمدتیکهفتهاجازهاوراقکردنوسیله
نقلیــهرابدهــدواگربهدالیلیبااوراقکردنموافقتنداردتصمیمقطعیخودرا
ظرفهمــانمدتباذکردلیلبــهمتقاضیابالغنماید،هرگاهراهنماییورانندگی
هیچگونهاقدامیدرآنمدتنکرداوراقکردنوسیلهنقلیهپسازانقضایمدت
مجازاست.تخلفازاینمادهبرایاوراقکنندهموجبمحکومیتازدوماهتایک

سالحبسخواهدبود.
چنانچهوســیلهموتورییاپالکآنســرقتیامفقودشــود، ماده 722 )948(ـ 
شخصیکهوسیلهدراختیاروتصرفاوبودهاستاعمازآنکهمالکبودهیانبوده
پسازاطالعمکلفاســتبالفاصلهمراتبرابهنزدیکترینمرکزنیرویانتظامی
اعالمنماید،متخلفازاینمادهبهجزاینقدیازپانصدهزارتایکمیلیونریال

محکومخواهدشد.
ماده 723 )949(ـ  هرکسبدونگواهینامهرســمیاقدامبهرانندگیویاتصدی
وســایلموتوریکهمستلزمداشتنگواهینامهمخصوصاست،بنمایدوهمچنین
هرکسبهموجبحکمدادگاهازرانندگیوســایلنقلیهموتوریممنوعباشــدبه
رانندگیوسایلمزبورمبادرتورزدبرایباراولبهحبستعزیریتادوماهیاجزای
نقدیتایکمیلیونریالویاهردومجازاتودرصورتارتکابمجددبهدوماه
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تاششماهحبسمحکومخواهدشد.
ماده 724 )950(ـ  هررانندهوسیلهنقلیهایکهدردستگاهثبتسرعتوسیلهنقلیه
عمدًاتغییریدهدکهدستگاهسرعتیکمترازسرعتواقعینشاندهدویاباعلمبه
اینکهچنینتغییریدردستگاهمزبوردادهشدهباآنوسیلهنقلیهرانندگیکندبرایبار
اولبهحبسازدهروزتادوماهویاجزاینقدیازپنجاههزارتاپانصدهزارریال
ویاهردومجازاتودرصورتتکراربهدوتاششماهحبسمحکومخواهدشد.
هریکازمأموریندولتکهمتصدیتشخیصمهارتودادن ماده 725 )951(ـ 
گواهینامهرانندگیهستنداگربهکسیکهواجدشرایطرانندگینبودهپروانهبدهند
بهحبستعزیریازشــشماهتایکســالوبهپنجسالانفصالازخدماتدولتی

محکومخواهدشدوپروانهصادرهنیزابطالمیگردد.
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قانون اصالح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسايل نقلیه موتوری 
زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387/4/16

ماده1ـ کلیهدارندگانوسایلنقلیهموتوریزمینیوریلیاعمازاینکهاشخاص
حقیقییاحقوقیباشــندمکلفندوســائلنقلیهمذکوررادرقبالخسارتبدنیو
مالیکهدراثرحـــوادثوســـایلنقـــلیهمزبورویایـدکوتریلرمـتصلبهآنهاو
یامـحموالتآنهابهاشخاصثالثواردمیشودحداقلبهمقدارمندرجدرماده
)4(اینقانوننزدیکیازشـرکتهایبیمهکهمجـوزفعالیتدراینرشتهراازبیمه

مرکزیایرانداشتهباشد،بیمهنمایند.
تبصره1ـ دارندهازنظراینقانوناعمازمالکویامتصرفوســیلهنقلیهاســت
وهرکدامکهبیمهنامهموضوعاینمادهراتحصیلنمایدتکلیفازدیگریساقط

میشود.
تبصره2ـ مســؤولیتدارندهوســیلهنقلیهمانعازمسؤولیتشخصیکهحادثه
منسوببهفعلیاترکفعلاواستنمیباشد.درهرحالخسارتواردهازمحل

بیمهنامهوسیلهنقلیهمسببحادثهپرداختمیگردد.
تبصره3ـ  منظورازخسارتبدنی،هرنوعدیهیاارشناشیازصدمه،شکستگی،
موقتیادائم(یادیهفوتشخصثالث نقصعضو،ازکارافتادگی)جزئییاکلیـ
بهسببحوادثمشمولبیمهموضوعاینقانوناست.هزینهمعالجهنیزچنانچه

مشمولقانوندیگرینباشد،جزءتعهداتبیمهموضوعاینقانونخواهدبود.
تبصره4ـ منظورازخسارتمالی،زیانهاییمیباشدکهبهسببحوادثمشمول

بیمهموضوعاینقانونبهاموالشخصثالثواردشود.
تبصره5ـ  منظورازحوادثمذکوردراینقانون،هرگونهسانحهایازقبیلتصادم،
تصادف،سقوط،واژگونی،آتشسوزیویاانفجاروسایلنقلیهموضوعاینماده

ونیزخسارتیاستکهازمحموالتوسایلمزبوربهاشخاصثالثواردشود.
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منظورازشخصثالث،هرشخصیاستکهبهسببحوادثوسایل تبصره6ـ 
نقلیهموضوعاینقانوندچارزیانهایبدنیویامالیشودبهاستثناءرانندهمسبب

حادثه.
ماده2ـشرکتهایبیمهمکلفندطبقمقرراتاینقانونوآئیننامههایمربوطبه
آن،بادارندگانوسایلنقلیهموضوعماده)1(اینقانونقراردادبیمهمنعقدنمایند.
ماده3ـازتاریخانتقالوسیلهنقلیهکلیهتعهداتناشیازقراردادبیمهموضوعاین
قانونبهمنتقلالیهوسیلهنقلیهمنتقلمیشودوانتقالگیرندهتاپایانمدتقرارداد

بیمه،بیمهگذارمحسوبخواهدشد.
ماده4ـ حداقلمبلغبیمهموضوعاینقانوندربخشخسارتبدنیمعادلحداقل
ریالیدیهیکمردمسلماندرماههایحرامودربخشخسارتمالیمعادلحداقل
دوونیــمدرصد)2/5%(تعهداتبدنیخواهدبود.بیمهگذارمیتواندبرایجبران

خسارتهایبدنیومالیبیشازحداقلمزبور،بیمهاختیاریتحصیلنماید.
تبصره1ـ درصورتیکهدریکحادثه،مســؤولآنبهپرداختبیشازیکدیه
بههریکاززیاندیدگانمحکومشود،بیمهگرموظفبهپرداختتمامیدیههای

متعلقهخواهدبود.
تبصره2ـ  بیمهگرموظفاستدرایفاءتعهداتمندرجدراینقانونخسارت
واردهبهزیاندیدگانرابدونلحاظجنســیتومذهبتاسقفتعهداتبیمهنامه
پرداختنماید.مبلغمازادبردیهتعیینشدهازسویمحاکمقضائی،بهعنوانبیمه

حوادثمحسوبمیگردد.
بیمهگرملزمبهجبرانخسارتهایواردشدهبهاشخاصثالثتاحد ماده5ـ 
مذکوردربیمهنامهخواهدبود.درحوادثرانندگیمنجربهجرحیافوتکهبهاستناد
گزارشکارشناستصادفاتراهنماییورانندگییاپلیسراهعلتاصلیوقوعتصادف
یکیازتخلفاترانندگیحادثهسازباشدبیمهگرموظفاستخسارتزیاندیدهرا
بدونهیچشرطیپرداختنمایدوپسازآنمیتواندجهتبازیافتیکدرصد)%1(
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ازخسارتهایبدنیودودرصد)2%(ازخسارتهایمالیپرداختشدهبهمسبب
حادثهمراجعهنماید.درصورتیکهبهموجبگزارشکارشناستصادفاتراهنماییو
رانندگییاپلیسراهعلتاصلیوقوعتصادفیکیازتخلفاترانندگیحادثهسازباشد
گواهینامهرانندهمسببحادثهازیکتاسهماهتوقیفمیشودورانندگیدراینمدت

ممنوعودرحکمرانندگیبدونگواهینامهاست.
مصادیقوعناوینتخلفاترانندگیحادثهسازبهپیشنهادوزیرکشورو تبصرهـ 

تصویبهیأتوزیرانمشخصمیشود.
درصورتاثباتعمدرانندهدرایجادحادثهتوسطمراجعقضائیویا ماده6ـ 
رانندگیدرحالتمستییااستعمالموادمخدریاروانگردانمؤثردروقوعحادثه،
یادرصورتیکهرانندهمسببفاقدگواهینامهرانندگیباشدیاگواهینامهاومتناسب
بانوعوســیلهنقلیهنباشــدشرکتبیمهموظفاستبدوناخذتضمین،خسارت
زیاندیدهراپرداختنمودهوپسازآنمیتواندبهقائممقامیزیاندیدهازطریق
مراجعقانونیبرایاســتردادتمامیابخشــیازوجوهپرداختشدهبهشخصیکه

موجبخسارتشدهاستمراجعهنماید.
ماده7ـ مواردزیرازشمولبیمهموضوعاینقانونخارجاست:

خسارتواردهبهوسیلهنقلیهمسببحادثه.
خسارتواردهبهمحموالتوسیلهنقلیهمسببحادثه.

خسارتمستقیمویاغیرمستقیمناشیازتشعشعاتاتمیورادیواکتیو.
خسارتناشیازمحکومیتجزائیویاپرداختجرائم.

تعرفهحقبیمهونحوهتقسیطوتخفیفدرحقبیمهبیمهموضوعاین ماده8ـ 
قانونبارعایتنوعوخصوصیاتوســیلهنقلیهوفهرســتتخلفاتحادثهسازو
ضریبخســارتاینرشــتهتوسطبیمهمرکزیایرانتهیهوپسازتأییدشورای

عالیبیمهبهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید.
ماده9ـ پوششهایبیمهموضوعاینقانونمحدودبهقلمروجمهوریاسالمی



91

ه 5
مار

 ش
ت

وس
پی

ایرانمیباشدمگرآنکهدربیمهنامهبهنحودیگریتوافقشدهباشد.
ماده10ـ بهمنظورحمایتاززیاندیدهگانحوادثرانندگی،خسارتهایبدنی
واردبهاشــخاصثالثکهبهعلتفقدانیاانقضاءبیمهنامه،بطالنقراردادبیمه،
تعلیقتأمینبیمهگر،فرارکردنویاشناختهنشدنمسؤولحادثهویاورشکستگی
بیمهگرقابلپرداختنباشــدیابهطورکلیخســارتهایبدنیخارجازشــرایط
بیمهنامه)بهاستثناءمواردمصرحدرماده)7((توسطصندوقمستقلیبهنامصندوق

تأمینخسارتهایبدنیپرداختخواهدشد.
مدیرصندوقبهپیشنهادرئیسکلبیمهمرکزیایرانوتصویبمجمععمومیو
باحکمرئیسمجمععمومیمنصوبمیگردد.مجمععمومیصندوقباعضویت
وزراءاموراقتصادیودارایی،بازرگانی،کارواموراجتماعیودادگستریورئیس
کلبیمهمرکزیایرانحداقلیکباردرســالتشــکیلمیشود.بودجه،ترازنامهو
خطمشیصندوقبهتصویبمجمعخواهدرسید.متنکاملترازنامهصندوقاز

طریقروزنامهرسمیویکیازجرایدکثیراالنتشارمنتشرخواهدشد.
تبصره1ـ میزانتعهداتصندوقبرایجبرانخســارتهایبدنیمعادلمبلغ

مقرردرماده)4(اینقانونوتبصره1ذیلآنخواهدبود.
تبصره2ـمرکزصندوقتهراناستودرصورتلزوممیتواندباتصویبمجمع

عمومیصندوقدرمراکزاستانهاشعبهایجادیانمایندگیاعطاءنماید.
تبصــره3ـ هزینههاییکهبیمهمرکزیایرانبرایادارهصندوقمتحملمیگردد
حداکثرتاســهدرصد)3%(ازدرآمدهایســاالنهصندوقازمحلمنابعدرآمدآن

پرداختخواهدشد.
ماده11ـ منابعمالیصندوقتأمینخسارتهایبدنیبهشرحزیراست:

الفـ  پنجدرصد)5%(ازحقبیمهبیمهاجباریموضوعاینقانون.
بـ  مبلغیمعادلحداکثریکسالحقبیمهبیمهاجباریکهازدارندگانوسایل
نقلیهایکهازانجامبیمهموضوعاینقانونخوددارینمایندوصولخواهدشــد.

ـباتوجهبهاینکهماده4دارایدوتبصرهمیباشد،واژه>تبصرههای<صحیحبهنظرمیرسد. 1



قانون رسيدگي به 
ت رانندگي 

تخلفا

92

نحوهوصولوتقسیطمبلغمذکوروسایرضوابطالزماینبندبهپیشنهادبیمهمرکزی
ایرانبهتصویبمجمععمومیصندوقخواهدرسید.

مبالغیکهصندوقپسازجبرانخســارتزیاندیدگانبتواندازمسؤوالن جـ 
حادثهوصولنماید.

دـ  درآمدحاصلازسرمایهگذاریوجوهصندوق.
بیستدرصد)20%(ازجرائموصولیراهنماییورانندگیدرکلکشور. هــ 

بیستدرصد)20%(ازکلهزینههایدادرسیوجزاینقدیوصولیتوسط وـ 
قوهقضائیه.

جرائمموضوعماده)28(اینقانون. زـ 
کمکهایاعطائیازسویاشخاصمختلف. حـ 

تبصره1ـ درصورتکمبودمنابعمالیصندوق،دولتموظفاســتدربودجه
سنواتیسالبعدکسریمنابعصندوقراتأمیننماید.

تبصره2ـدرآمدهایصندوقازمالیاتوهرگونهعوارضمعافمیباشد.
تبصره3ـصندوقازپرداختهزینههایدادرسیواوراقوحقاالجراءمعاف

میباشد.
تبصره4ـاســنادمربوطبهمطالباتوپرداختهایخســارتصندوقتأمین

خسارتهایبدنیدرحکماسنادالزماالجراءاست.
عدمپرداختحقوققانونیصندوقتأمینخســارتهایبدنی تبصـــره5ـ 
ازســویشــرکتهایبیمهدرحکمدخلوتصرفغیرقانونیدروجوهعمومی

میباشد.
تبصــره6ـ  مصــرفدرآمدهایصندوقدرمواردیبهجزمواردمصرحدراین

قانونممنوعبودهودرحکمتصرفغیرقانونیدروجوهعمومیمیباشد.
تبصره7ـ بهمنظورترویجفرهنگبیمهوپیشــگیریازآسیبهایاجتماعیآن
دســتهازدارندگانوســایلنقلیهمشمولبیمهاجباریموضوعاینقانونکهظرف
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مدتچهارماهازتاریخالزماالجراءشدناینقانوننسبتبهخریدبیمهنامهاقدام
نمایندازپرداختجریمهموضوعبند»ب«اینمادهمعافخواهندبود.

مــاده12ـ صندوقمجازاســتموجودیهاینقدیمازادخــودرانزدبانکها
سپردهگذاریویااوراقمشارکتخریدارینمایدمشروطبرآنکهسرمایهگذاریهای
مذکوربهنحویبرنامهریزیوانجامشودکههموارهامکانپرداختخسارتکامل

بهزیاندیدگانمشمولتعهداتصندوقوجودداشتهباشد.
ماده13ـ چگونگیادارهصندوقبهپیشنهادبیمهمرکزیایرانوباتأییدوزیرامور

اقتصادیوداراییبهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید.
ماده14ـ اشــخاصثالثزیاندیدهحقدارندباارائهمدارکالزمبرایدریافت
خســارتبهطورمستقیمحســبموردبهشرکتبیمهمربوطویاصندوقتأمین
خسارتهایبدنیمراجعهنمایند.دستورالعملاجرائیاینمادهتوسطبیمهمرکزی
ایــرانتهیهوبهپیشــنهادوزیراموراقتصــادیوداراییبهتصویبهیأتوزیران

خواهدرسید
ماده15ـبیمهگرموظفاســتحداکثرپانزدهروزپسازدریافتمدارکالزم،

خسارتمتعلقهراپرداختنماید.
ماده16ـ درحوادثرانندگیمنجربهصدماتبدنیغیرازفوت،بیمهگروسیله
نقلیهمســببحادثهویاصندوقتأمینخســارتهایبدنیحسبموردموظفند
پسازدریافتگزارشکارشناسراهنماییورانندگیویاپلیسراهودرصورت
لزومگزارشسایرمقاماتانتظامیوپزشکیقانونیبالفاصلهحداقلپنجاهدرصد
)50%(ازدیهتقریبیرابهاشخاصثالثزیاندیدهپرداختنمودهوباقیماندهآن

راپسازمعینشدنمیزانقطعیدیهبپردازند.
تبصرهـ   درحوادثرانندگیمنجربهفوت،شرکتهایبیمهمیتواننددرصورت
توافقبارانندهمسببحادثهوورثهمتوفی،بدوننیازبهرأیمراجعقضائی،دیهو

دیگرخسارتهایبدنیواردهراپرداختنمایند.
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مــاده17ـ درحوادثرانندگیمنجربهخســارتمالی،پرداختخســارتبه
صورتنقدیوباتوافقزیاندیدهوشرکتبیمهمربوطصورتمیگیرد.

درصورتعدمتوافقطرفیندرخصوصمیزانخسارتقابلپرداخت،شرکت
بیمهموظفاستوسیلهنقلیهخسارتدیدهرادرتعمیرگاهمجازویاتعمیرگاهیکه
موردقبولزیاندیدهباشدتعمیرنمودهوهزینههایتعمیرراتاسقفتعهداتمالی

مندرجدربیمهنامهمذکورپرداختنماید.
درصورتیکهاختالفازطرقمذکورحلوفصلنشودموضوعبدون تبصرهـ 
رعایتتشریفاتآئیندادرسیدرکمیسیونحلاختالفتخصصیمرکبازیک
نفرقاضیبامعرفیرئیسدادگستریمحلیکنفرکارشناسبیمهبامعرفیاتحادیه
)سندیکای(بیمهگرانایرانوتأییدبیمهمرکزیایرانویکنفرکارشناسرسیدگی
بهتصادفاتبامعرفیپلیسراهنماییورانندگینیرویانتظامیموردرســیدگی
قرارمیگیردورأیاینکمیسیونقطعیوظرفبیست)20(روزقابلاعتراضدر
دادگاههایعمومیاست.ضوابطمربوطبهنحوهتشکیلاینکمیسیونهاتوسط
وزارتدادگســتریوبــاهمکاریبیمهمرکزیایرانونیــرویانتظامیتهیهوبه

تصویبرئیسقوهقضائیهخواهدرسید.
ماده18ـشــرکتهایبیمهمکلفندخســارتمالیناشــیازحوادثرانندگی
موضوعاینقانونرادرمواردیکهوسایلنقلیهمسببوزیاندیدهدرزمانحادثه
دارایبیمهنامهمعتبربودهوبینطرفینحادثهاختالفیوجودنداشتهباشد،حداکثر
تاســقفتعهداتمالیمندرجدرماده)4(اینقانونبدونأخذگزارشمقامات

انتظامیپرداختنمایند.
ماده19ـ حرکتوســایلنقلیهموتوریزمینیبدونداشــتنبیمهنامهموضوع
اینقانونممنوعاســت.کلیهدارندگانوســایلمزبورمکلفندسندحاکیازانعقاد
قراردادبیمهراهنگامرانندگیهمراهداشتهباشندودرصورتدرخواستمأموران
راهنماییورانندگیویاپلیسراهارائهنمایند.مأمورانراهنماییورانندگیوپلیس
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راهموظفندوسایلنقلیهفاقدبیمهنامهموضوعاینقانونراتاهنگامارائهبیمهنامه
مربوطدرمحلمطمئنیمتوقفنمودهورانندهمتخلفرابهپرداختجریمهتعیین
شدهملزمنمایند.آئیننامهمربوطبهنحوهتوقیفوسایلنقلیهفاقدبیمهنامهشخص
ثالثظرفســهماهپسازتصویباینقانونتوســطوزارتکشــورباهمکاری
وزارتخانههایراهوترابریودادگســتریوبیمهمرکزیایرانتهیهوبهتصویب

هیأتوزیرانخواهدرسید.
تبصره1ـ بیمهمرکزیایرانوشرکتهایبیمهموظفندترتیبیاتخاذنمایندکهبا
الصاقبرچسبیااستفادهازابزارهایمناسبدیگر،امکانشناساییوسایلنقلیه
موتوریزمینیفاقدبیمهنامهموضوعاینقانون،برایمأمورانراهنماییورانندگی
ویاپلیسراهتسهیلگردد.دارندگانوسایلنقلیهمذکورملزمبهبهکارگیریابزارهای

فوقمیباشند.
تبصره2ـدادنباریامسافرویاارائههرگونهخدماتبهدارندگانوسایلنقلیه
موتوریزمینیفاقدبیمهنامهشخصثالثمعتبر،ازسویشرکتهاومؤسسات
حملونقلبارومسافردرونشهریوبرونشهریممنوعاست.نظارتبرحسن
اجراءاینتبصرهبرعهدهوزارتخانههایکشوروراهوترابریمیباشدتاحسب
موردشرکتهاومؤسساتمتخلفرابهمراجعذیصالحمعرفیوتازمانصدور

رأیازادامهفعالیتآنهاجلوگیریبهعملآورند.
تبصره3ـارائههرگونهخدماتبهدارندگانوســایلنقلیهموتوریزمینیفاقد
بیمهنامهشــخصثالثمعتبر،توســطراهنماییورانندگی،دفاتراســنادرسمیو
ســازمانهاونهادهایمرتبطباامرحملونقلممنوعمیباشــد.دفاتراسنادرسمی
مکلفندهنگامتنظیمهرگونهسنددرموردوسایلنقلیهموتوریزمینیموضوعاین

قانون،مشخصاتبیمهنامهشخصثالثآنهارادراسنادتنظیمیدرجنمایند.
ماده20ـ دارندگانوسایلنقلیهموتوریزمینیکهازخارجواردایرانمیشوند
درصورتیکهخارجازکشورمسؤولیتخودرانسبتبهحوادثناشیازوسایل
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نقلیهموضوعاینقانونبهموجببیمهنامهایکهازطرفبیمهمرکزیایرانمعتبر
شناختهمیشودبیمهنکردهباشند،مکلفندهنگامورودبهمرزایرانمسؤولیتخود
رابیمهنمایند.همچنیندارندگانوســایلنقلیهموتوریزمینیایرانیکهازکشور
خارجمیشوندموظفندهنگامخروج،مسؤولیتخودرادرمقابلخساراتیکهبر
اثرحوادثوسیلهنقلیهمذکوربهسرنشینانآنواردشودتاحددیهیکمردمسلمان
درماههایحرامبیمهنماینددرغیراینصورتازترددوسایلمزبورتوسطمراجع

ذیربطجلوگیریبهعملخواهدآمد.
ماده21ـ محاکمقضائیموظفنددرحوادثرانندگیمنجربهخســارتبدنی،
بیمهنامهشخصثالثیراکهاصالتآنازسویشرکتبیمهذیربطکتبًاموردتأیید

قرارگرفتهاستتامیزانمندرجدربیمهنامهبهعنوانوثیقهقبولنمایند.
ماده22ـ محاکمقضائیمکلفنددرجلساترسیدگیبهدعاویمربوطبهحوادث
رانندگی،حسبموردشرکتبیمهذیربطویاصندوقتأمینخسارتهایبدنی
راجهتارائهنظراتومستنداتخوددعوتنمایندوپسازختمدادرسییک

نسخهازرأیصادرهرابهآنهاابالغکنند.
ماده23ـاداراتراهنماییورانندگیوپلیسراهموظفندنســخهایازگزارش
مربوطبهحوادثرانندگیمنجربهخساراتبدنیناشیازوسایلنقلیهموضوع
اینقانونراعالوهبرذینفع،حســبموردبهبیمهگرمربوطویاصندوقتأمین

خسارتهایبدنیارسالنمایند.
ماده24ـنیرویانتظامیجمهوریاســالمیایرانموظفاســتترتیبیاتخاذ
نمایدکهامکاندسترســیبهبانکهایاطالعاتیآننیرودرارتباطبامواردیاز
قبیلمشخصاتوسایلنقلیهموتوریزمینی،گواهینامههایصادرشدهوهمچنین
سوابقتخلفاتوتصادفاترانندگان،ازطریقسیستمرایانهایبرایبیمهمرکزی

ایرانوشرکتهایبیمهگرفراهمگردد.
ماده25ـ شرکتهایبیمهمجازبهفعالیتدررشتهبیمهموضوعاینقانونموظفند
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بااستفادهازتجهیزاتوسیستمهایرایانهایمناسب،کلیهاطالعاتموردنیازبیمه
مرکزیایراندررابطهبابیمهنامههایصادرشدهوخسارتهایمربوطبهآنهارابه

صورتمستمربهبیمهمرکزیایرانمنتقلنمایند.
ماده26ـ بیمهمرکزیایرانموظفاستترتیبیاتخاذنمایدکهامکاندسترسیبه
اطالعاتمذکوردرمواد)24(و)25(اینقانونبرایکلیهشرکتهایبیمهذیربط

ونیرویانتظامیجمهوریاسالمیایرانفراهمگردد.
ماده27ـشرکتهایبیمهموظفندبیستدرصد)20%(ازسودعملیاتبیمهای
خوددربخشبیمهشخصثالثوسایلنقلیهموضوعاینقانونرابهحسابیکهاز
طرفبیمهمرکزیایرانتعیینمیشودواریزنمایند.بیمهمرکزیایرانموظفاست
باهمــکاریوزارتراهوترابریوراهنماییورانندگینیرویانتظامیجمهوری
اســالمیایــران،مبالغمذکوررادراموریکهموجــبکاهشحوادثرانندگیو

خسارتهایناشیازآنمیشودهزینهنماید.
نحوهتعیینسودعملیاتبیمهایرشتههایمذکوربهپیشنهادبیمهمرکزیایران
پسازتأییدشورایعالیبیمهبهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید.وضعهرگونه

عوارضدیگربربیمهموضوعاینقانونممنوعمیباشد.
ماده28ـبیمهمرکزیایرانموظفاستبرُحسناجرااینقانوننظارتنماید
ودرصورتعدماجراءمفادآنازســویهریکازشــرکتهایبیمه،حسبمورد
متخلفرابهپرداختجریمهنقدیحداکثرتامبلغدهبرابرحداقلتعهداتبدنی
موضوعماده)4(اینقانونملزمنمودهویاباتأییدشورایعالیبیمهپروانهفعالیت
شرکتمذکوررادریکیاچندرشتهبیمهبرایمدتحداکثریکسالتعلیقنماید
ویاباتأییدشورایعالیبیمهوتصویبمجمععمومیبیمهمرکزیایرانپروانه
فعالیتآنشرکترادریکیاچندرشتهبیمهبهطوردائملغوکند.جریمهموضوع

اینمادهبهحسابصندوقتأمینخسارتهایبدنیواریزخواهدشد.
تبصــرهـ  درکلیــهمواردبیمهمرکزیایراننظرمشــورتیوتخصصیاتحادیه
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)سندیکای(بیمهگرانایرانراقبلازصدورحکماخذخواهدنمود.چنانچهاتحادیه
)سندیکا(ظرفمدتپانزدهروزازتاریخدریافتنامهبیمهمرکزیایرانکتبًانظر

خودرااعالمنکندبیمهمرکزیایرانرأسًااقدامخواهدنمود.
مــاده29ـ آئیننامههایاجرائیاینقانونظرفســهماهتوســطبیمهمرکزی
ایــرانتهیهوبهپیشــنهادوزیراموراقتصــادیوداراییبهتصویبهیأتوزیران
خواهدرسید.تازمانیکهآئیننامههایجدیدبهتصویبنرسیدهباشدآئیننامههای

قبلیکهمغایربامفاداینقانوننباشدالزماالجراءاست.
ماده30ـقانونبیمهمســؤولیتمدنیدارندگانوسایلنقلیهموتوریزمینیدر
مقابلشــخصثالث)مصوب1347(وکلیهقوانینومقرراتمغایربااینقانون
لغومیگردد.هرگونهنســخیااصالحمواداینقانونبایدصریحًادرقوانینبعدی

قیدشود.
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قانون کانون کا رشناسان رسمی دادگستری

كانونهايكارشناسانرسميدادگستريدرمراكزاستانهاكهمطابق ماده 1ـ 
اینقانونتشكیلميگردندبهعنوان»كانوناستان«شناختهميشوندوداراي

شخصیتحقوقيمستقلغیردولتي،غیرانتفاعيوغیرسیاسيميباشند.
ماده 2ـ  كانوناســتاندرمراكزاســتانهاباوجودحداقلسينفركارشناس
رسميمقیمتشكیلميگرددوتاوقتيكهدرمركزاستانيكانونمستقلتشكیل
نگردیدهاســت،كارشناســانرسميآناســتانعضونزدیكترینكانونبهآن

استانخواهندبود.
ماده 3ـ   شــورايعاليكارشناســانمتشــكلازهجدهنفرعضوبهانتخاب
كارشناســانكلكشــوربهتناسبتعدادكارشناســانعضوهركانوندرتهران
تشــكیلميگردد.اعضايشورايعاليكارشناسانبایددارايشرایطموضوع
ماده)15(اینقانونباشــندونحوهانتخابآنانبراســاسآییننامهاینقانون

خواهدبود.
تبصره 1ـ  مـــدتعضویتدرشورايعاليكارشناسانچهارسـالميباشد

وانتخابمجددبرايیكدورهدیگربالمانعاست.
منتخبیــنموضوعاینمادهازبینخــودیكنفربهعنوانرئیس، تبصــره 2ـ 
یكنفرنایبرئیس،یكنفرخزانهدار،یكنفركارپرداز،دونفرمنشيودونفر

بازرسبااكثریتآراءانتخابمينمایند.
شــورايمذكــورتاانتخاباعضــايجدیدكماكانعهــدهداروظائفمقرر

ميباشند.
ماده 4ـ  اهدافهركانونبهشرحزیراست:

الف-ایجادزمینهالزمبرايتشكلوجذبنیروهايمتـــخصصومتعهد
بهمنظورارائهخدماتكارشناسيوتالشدرجـــهتتـأمینوتعمیمعـدالت
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درامورمربوطه.
ب-فراهمآوردنموجباتتعاليعلميوتجربيكارشناسانعضو.

ج-تنظیموادارهاموركارشناســانعضودركارهايمربوطبهكارشناســي
درحدودمقررات.

د-نظارتمســتمربرنحوهعملورفتاركارشناســانعضوجهتحصول
اطمینانازحسنجریاناموركارشناسي.

هـ-ایجادارتباطومبادلهاطالعاتتخصصيوفنيبـینكارشناسانعضو
ازطریقشورايعاليكارشناسانبامؤسساتمشابهدرسایركشورهابارعایت

مقرراتموضوعه.
ماده 5ـ  اركـانهركانونبهشرحزیراست:

الف-مجمععمومي؛
ب-هیأتمدیره؛

ج-بازرسان؛
د-دادسراودادگاهانتظامي.

مجامععمومي-عاديوفوقالعاده-هركانونازكارشناسانرسمي ماده 6ـ 
عضــوآنكانونكهپروانهكارشناســيآنــانداراياعتباربودهودرحالتعلیق

نباشندبهشرحذیلتشكیلميشوند:
الف-مجمععموميعاديســاالنهدرســهماهاولهرسالبهدعوتهیأت
مدیرهتشــكیلوباحضورنصفبهعالوهیككارشناســانرسميعضوكانون
رسمیتخواهدیافت.درصورتيكهدرجلسهاولنصابمزبورحاصـلنشود
بهدعوتهیأتمدیره،جلسهتجدیدوباحضـــورحداقلیكســـوماعضاء
رسمیتخواهدیافتوتصمیماتمجمـعبااكثـریتآراياعضـايحاضردر

جلسهمعتبرخواهدبود.
ب-مجمععموميعاديیافوقالعادهدارايهیأترئیسهايمركـبازیك
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نفررئیسودونفرمنشيخواهدبودكهازبیناعضايحاضردرجلسـهمجمـع
وتوسطاعضايیادشدهتعیینميشوند.براينظـارتدراخـذرأيوقرائت
آراءپنجنفربهعنوانهیأتنظارتازبیـــناعضايحاضـــردرمجمـعتوسط

مجمعانتخابخواهندشد.
تبصره 1ـ  درصورتعدمدعوتهیـأتمدیرهبـرايتشکیـلمجمععمومي
عاديدرموعدمقـرر،جلسـهمجمـععموميفوقالعادهبهدعوتبازرسانهر
کانونیایکدهمکارشناسانرسميعضودرکانونویایکپنجمکارشناسان

رسميعضودرکانونهايدیگرتشکیلخواهدشد.
تبصره 2ـ  نحوهتشکیلوادارهجلساتمجامععموميعاديوفوقالعاده،
چگونگينظارتبرانتخاباتتوســطهیأتنظارت،شــیوهبرگزاريانتخابات
اعضايهیأتمدیرهوبازرســانودادســتانانتظاميدرآییننامهاجرائياین

قانونمشخصخواهدشد.
ماده 7ـ  وظایفواختیاراتشورايعاليکارشناسانبهقرارزیراست:

الف-اقداماتالزمبرايارتقاءسطحخدماتکارشناسيدرسراسرکشور
ازطریقسیاســتگذاري،برگزاريدورههايآموزشــي،بازآموزي،گردهمائي،
هماندیشــيوهمچنینبرگزاريآزمونســالیانهبراســاسنیازمناطقکشورو

تدوینمقرراتمربوطبهرشتههاوگروههايمختلفکارشناسي.
ب-تدوینمقرراتوضوابطصالحیتعلميوفنيمتقاضیانکارشناســي
ونیــزضوابــطارتقاءصالحیتعملي،جغرافیایيونقلوانتقالکارشناســان

رسميبرابرمقرراتاینقانون.
ج-تدویننظامنامههايمربوطبهتشــکیلوشــرحوظایفکمیســیونهاي

مشورتيعلميوفنيوسایرکمیسیونهايخاص.
د-تعیینتعرفهعضویتوپیشــنهادحقالزحمهکارشناســيجهتارائهبه

مراجعذیربط.
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هـــ-بررســيوتصویبیاردپیشــنهاداتکانونهــادرمحدودهضوابطو
مقررات.

و-تدوینوتصویبنظامنامههايمالي،معامالتيواستخداميکانونها.
ز-تدویــنوبازنگــريدرضوابطوروشهايکارشناســيواظهارنظردر

خصوصاستعالماتوارائهرویهواحددرامورکارشناسان.
ح-نظارتبرحسنانجامانتخاباتکانونهادرحوزههايانتخاباتاستاني

بارعایتمقرراتمربوطه.
ط-نظارتبراجرايمقرراتتوسطارکانهرکانونواعالمتخلفاتآنان

بهمراجعذيربط.
ي-تعییننمایندهجهتشــرکتدرمجامــعبینالملليومجامعداخلياز

قبیلقانونگذاري،اجرایيوقضائي.
ک-صــدوراحــکامانتصاباعضايهیاتمدیره،رؤســاودادســتانهاي

انتظاميهرکانون.
ل-انجامسایروظایفمقرردرقوانینومقررات.

تبصره 1ـ  نحوهتشــکیلجلساتواتخاذتصمیمطبقآییننامهاجرائياین
قانونميباشد.

تصمیماتشورايعاليکارشناساندرحدودمقرراتاینقانون تبصره 2ـ 
برايکلیهکانونهايکشورالزماالجراءميباشد.

تبصره 3ـ  شــورايعاليکارشناســانميتواندباتوجهبهشرایط،قسمتياز
اختیاراتخودرابهکمیسیونهايوابستهویاکانونهايمستقلاستانمربوط

تفویضنماید.
ماده 8ـ  وظایفواختیاراتمجمععموميعاديبهشرحزیراست:

الف-بررســيگزارشســالیانهعملکردکانونواتخاذتصمیمدربارهآنپساز
استماعگزارشبازرسان.
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ب-بررسيوتصویبصورتهايماليسالیانهکانونپسازاستماعگزارشبازرسان.
ج-بررســيوتصویبخطمشــيوبرنامهوبودجهســالآیندهکانونبه

پیشنهادهیأتمدیره.
د-رســیدگيواتخاذتصمیمنسبتبهسایرمواردپیشنهاديکهدرمحدوده

وظایفکانونتوسطهیأتمدیرهدردستورجلسهقرارگیرد.
هـ-تصویباخذوامواعتباربرايکانونبهپیشنهادهیأتمدیره.

و-گــزارشعملکــردوصورتهايماليســاالنهپــسازتصویبمجامع
عمومي،توســطهیأتمدیرههرکانونبرايشــورايعاليکارشناسانارسال

خواهدشد.
ز-انتخاباعضايهیأتمدیرهوبازرسانودادستانانتظاميکانون.

تبصــرهـ  درمــوارديکــهبهعلتســلبشــرایطیافوتیــابیماريهاي
صعبالعــالجکهادامهفعالیترابهمـــدتمتنـــابهيغیرممکنميســازدیا
اســتعفايتعداديازاعضايهیأتمدیرهیادادســتانویابازرســان،حســب
موردتعداداعضايهیأتمدیرهبهحدنصابالزمنرســدویاانجاموظایف
دادستانویابازرسانتوسطمجمععموميفوقالعادهانتخاباتبهعملخواهد
آمدکهبهترتیبوحسبموردبادعوترئیسهیأتمدیرهکانونمربوطویا

دونفرازاعضايهیأتمدیرهویابازرسانتشکیلميگردد.
ســایرمواردتشــکیلمجمععموميفوقالعادهبارعایتدیگرمقرراتاین

قانونبنابهتشخیصهیأتمدیرهکانونمربوطصورتخواهدگرفت.
ماده 9ـ  اعضايهیأتمدیره،بازرسانودادستانانتظاميازبینکارشناسان
رســميعضوکانونمربوطکهدارايپروانهکارشناســيرسميمعتبربودهودر
حالتعلیقنباشــندانتخابميگردند.اشــخاصیادشــدهعالوهبردارابودن

شرایطمذکوردرماده)15(اینقانونبایددارايشرایطزیرنیزباشند:
الف-حداقلسهسالسابقهکارشناسيرسمي.
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ب-مدرکتحصیليلیسانسیاباالتر.
اشــخاصیادشــدهدرمدتعضویتبایددرشــهرمحلکانون تبصره 1ـ 

مربوطاقامتداشتهباشند.
تبصــره 2ـ  تشــخیصواحرازشــرایطانتخابمقرردرایــنمادهبرعهده

کمیسیونتشخیصصالحیتاولویتهاياخالقيميباشد.
هیأتمدیرهدرکانونتهراندارايیازدهنفرعضواصليوسهنفر ماده 10ـ 
عضــوعليالبدلودرســایرکانونهادارايپنــجنفرعضواصليودونفرعضو
عليالبدلخواهدبودکهبرايمدتچهارســالانتخابميشــوند.جلســات
هیأتمدیرهدرکانونتهرانباحضورحداقلهفتنفرودرســایرکانونهابا
حضورحداقلسهنفرتشکیلورسمیتخواهدیافت.تصمیماتهیأتمدیره
کانونتهرانباحداقلشــشرأيوهیأتمدیرهکانونهايدیگرباحداقلســه

رأيمعتبرخواهندبود.
مواردشرکتاعضايعليالبدلدرجلساتهیأتمدیرهبهجاي تبصره 1ـ 

اعضاياصليدرآئیننامهاجرایياینقانونمقررميگردد.
تبصره 2ـ  پسازانقضايمدتمأموریتچهارسالههیأتمدیره،درصورتي
کهانتخابهیأتمدیرهجدیدبههرعلتانجامنشــودوبهتأخیرافتد،هیأت
مدیرهسابقتاتشکیلهیأتمدیرهجدیدکماکانانجاموظیفهخواهدنمود.

درهرصورتمدتزمانتأخیردرانتخابهیأتمدیرهجدیدنبایدازشش
ماهتجاوزنماید.درصورتبرطرفنشــدنعلتتأخیر،مهلتمذکورباتأیید

مجمععموميفوقالعادهامکانپذیراست.
هیأتمدیرهکانونتهرانازبینخودیکنفررئیس،دونفرنایب ماده 11ـ 
رئیس،دونفرمنشــي،یکنفرمســؤولامورماليبارأيمخفيبرايمدتدو
سالبهعنوانهیاترئیسهانتخابمينماید.هیأترئیسهسایرکانونهامرکب
ازیکنفررئیس،یکنفرنایبرئیس،یکنفرمنشــيویکنفرمســؤولامور
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ماليميباشــدکهبترتیبباالانتخابخواهندشــد.تجدیــدانتخاباعضاي
مذکوربالمانعاســت.تازمانيکههیأترئیسهجدیدتعییننشدهاست،هیأت

رئیسهقبليکماکانانجاموظیفهخواهدنمود.
تبصره 1ـ  رئیسهیأتمدیرههرکانون،رئیسکانونمذکورنیزخواهدبود.
تبصــره 2ـ  نحوهدعــوتوزمانانتخابهیأترئیســهجدیددرآییننامه

اجرائياینقانونمشخصخواهدشد.
وظایفهیأتمدیرههرکانونبهقرارزیراست: ماده 12ـ 

الف-ادارهامورکانونجهتتحققمواردمقرردرماده)4(اینقانون.
ب-اتخاذتصمیمدرخصوصاجازهصدوروتمدیدپروانهکارشناســيو

نیزابالغکارآموزيبرايافرادواجدشرایط.
ج-دعوتبرايتشکیلمجامععموميواجرايتصمیماتآنها.

د-قبولشــکایاتوعنداالقتضاءارجاعبهدادســرايانتظاميکانونبراي
تعقیبکارشناسرسمي.

تبصرهـ  تصمیماتهیأتمدیرهدرموردردشکایتظرفمدتبیستروز
ازتاریخابالغبهشــاکيقابلاعتراضورســیدگيدردادسرايانتظاميکانون

مربوطخواهدبود.
اعالمتخلفبهدادســرايانتظاميدرصــورتاطالعازوقوعتخلف هــــ

کارشناسرسمي.
و-اظهارنظرمشورتينسبتبهمسایلوموضوعاتارجاعيازطرفکلیه
دســتگاههااعمازوزارتخانههاومؤسســاتوشرکتهايدولتيوموسساتو

نهادهايعموميغیردولتي.
ز-تصویبمعامالتجاري،استخداموعزلونصبکارکنان.

ح-اجرايسایروظایفيکهدراینقانونبرايهیأتمدیرهپیشبینيشده
است.
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کمیسیونتشخیصصالحیتهايمندرجدرماده)15(اینقانون ماده 13ـ 
متشکلازپنجعضواصليودوعضوعليالبدلخواهدبودکهدوعضواصلي
ویــکعضــوعليالبدلازبینحقوقدانانتوســطرئیسقوهقضائیهانتخابو
بقیهاعضاءازبینکارشناســانرســميبهپیشنهادشــورايعاليکارشناسانو
تأییدرئیسقوهقضائیهمنصوبخواهندشد.تشخیصصالحیتاولویتهاي

اخالقيمندرجدراینقانونبرعهدهکمیسیونیادشدهميباشد.
مدتعضویتهرعضودرکمیسیونیادشدهچهارسالميباشد. تبصرهـ

مــاده 14ـ  رئیــسهرکانونباالترینمقــاماداريواجرائيآنکانونبودهو
دارايوظایفذیلاست:

الف-ابالغمصوباتهیاتمدیرهکانونواجرايآنهابرحسبمورد.
ب-نظارتبرحسنجریانکلیهاموراجرایيواداري.

ج-حفظحقوقومنافعواموالکانون.
د-امضــايپروانهکارشناســانرســميوصدورآنبعــدازتصویبهیأت

مدیرهکانونمربوطه.
هـ-نمایندگيکانوندرنزدمراجعقانونيواشخاصحقیقي.

و-ارجاعبهداوريوصلحوسازشپسازتصویبهیأتمدیرهکانون.
ز-تهیهوتنظیمبودجهساالنهوپیشنهادبههیأتمدیره.

ح-اخذوامواعتبارپسازپیشــنهادهیأتمدیرهکانونوتصویبمجمع
عمومي.

ط-انجــامامــوراداريومالــيومعامالتيواســتخداميوعزلونصب
کارکنانکانونبارعایتمقرراتمربوط.

ي-امضايقراردادهاواســنادتعهدآورکانونمربوط،بهاتفاقیکنفراز
اعضايهیأتمدیرهباانتخابهیأتمدیرهکانونمذکور.

ماده 15ـ  متقاضیاناخذپروانهکارشناسيرسميعالوهبروثاقتبایدواجد
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شرایطذیلباشند:
الف-متدینبهدیناســالمویایکيازاقلیتهايدینيشــناختهشــدهدر
قانوناساســيجمهورياســالميایرانووفاداريبهنظاممقدسجمهوري

اسالميایران.
ب-داشتنتابعیتایراني.

ج-نداشتنپیشینهکیفريمؤثر.
د-عدماعتیادبهموادمخدر.

هـ-نداشتنوابستگيوسابقهعضویتوهواداريدرگروههايغیرقانوني
یامخالفاسالم.

تبصرهـ  وزارتاطالعاتمکلفاســتظرفمهلتدوماهمراتباستعالم
رااعالمنماید.

و-داشــتندانشــنامهکارشناسيیاباالتردررشتهموردتقاضاوحداقلپنج
ســالســابقهتجربيدررشــتهمربوطبعدازاخذمدرکتحصیليمذکور.هر
گاهدررشــتهموردنیاز،دورهتحصیليکارشناســيیاباالتروجودنداشتهباشد
درایــنصورتافرادبادارابودنمدرکدانشــنامهکارشناســيیاباالتردرهر
رشتهوحداقلپانزدهسالسابقهکاردرآنرشتهميتوانندمتقاضياخذپروانه

کارشناسيرسميباشند.
ز-دارابودنحداقلبیستوپنجسالسندرپایانمهلتثبتنام.

ح-موفقیــتدرآزمــونعلميوتجربيوگزینــشصالحیتاولویتهاي
اخالقي.

ط-گذرانیدندورهکارآموزيبهمدتیکسالتحتنظرکارشناسرسمياي
کهبیشازدهسالسابقهکارشناسيرسميداشتهوبهعنوانکارشناسراهنما

بامعرفيهیأتمدیرهکانونمربوط.
ي-داشتنمعافیتیاکارتپایانخدمتوظیفهعمومي.
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تبصره 1ـ  شرایطالزمبرايثبتنام،نحوهانتخابونحوهبرگزاريآزمون
ومنابعســؤاالتامتحانيوموعداعالمنتیجهونحوهنظارتبرکارآموزاندر
طــولدورهکارآموزيوهمچنیــنوظایفکارآموزاندرایندورهدرآییننامه
اجرایياینقانونمشخصخواهدشد.کارآموزاندرطيدورهکارآموزيحق

هیچگونهاظهارنظرکارشناسيرسميرابطورمستقلندارند.
تبصــره 2ـ  پــسازاعالمتعدادموردنیازدررشــتهکارشناســيامورثبتي،
دارندگاندانشــنامهکارشناســيوفارغالتحصیالنآموزشگاههاياختصاصي
ثبتاعمازشــاغلیابازنشســتهکهحداقلدهســالســابقهدرامورثبتيویا
نقشــهبرداريثبتيداشتهباشــندميتواننددرصورتداشتنشرایطمذکوردر

آزمونیادشدهشرکتکنند.
تبصره 3ـ  دررشــتههایيکهســابقهکارشناسانرســميآنکمترازدهسال
اســت،شرطدارابودندهسالســابقهکارشناسيبرايکارشناسراهنماالزم
الرعایهنیســت.متقاضیانرشــتههايجدیدکارشناسيرسميبهمدتسهماه

تحتنظارتکانونمربوطکارآموزيخواهندنمود.
تبصره 4ـ   عدمپذیرشدرخواســتصدورپروانهکارشناســيرســميهر
یکازمتقاضیانمانعازتقاضايمجددآنانبرايدفعاتبعدينخواهدبود.
مــاده 16ـ   کســانيکهتاتاریخالزماالجراشــدناینقانــوندارايپروانه
کارشناســيرســميمعتبرباشــند،تازمانيکهبراســاسقوانینجاريسلب
صالحیتازآناننشدهباشد،پروانهکارشناسيآنانمعتبربودهوتابعمقررات

اینقانونخواهندبود.
ماده 17ـ   کارشناســانرســميجدیدبههنگاماخذپروانهبایدباحضوردر
جلسههیأتمدیرهکانونمربوطباحضورریاستدادگسترياستانیانماینده

ويبهشرحزیرسوگندیادنمایند:
»بهخداوندمتعالســوگندیادميکنمدرامورکارشناســيکهبهمنارجاع
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ميگرددخداوندمتعالراحاضروناظردانســته،بهراســتيودرستينظرخود
رااظهارنمایمواغراضشخصيخودرادرآندخالتندهموتمامنظرخود
رانســبتبهموضوعکارشناســياظهارنمایموهیچچیزرامکتومندارموبر

خالفواقعچیزينگویموننویسمورازداروامینباشم.«
مــاده 18ـ   درتمامــيمــوارديکــهرجــوعبهکارشناســيالزمباشــدبه
اســتثنايموارديکهدرقوانینومقرراتجاريکشــوربهگونهدیگريبراي
وزارتخانهها،مؤسســاتدولتي،شرکتهايدولتي،نهادهايعموميغیردولتي
وسایردستگاههايدولتيکهشمولقانونبرآنهامستلزمذکرنامیاذکرصریح
نامميباشــد،تعیینتکلیفشدهاســتویاموارديکهتابعقوانینومقررات
خاصميباشــد.دســتگاههايیادشــدهدراینمادهبایدازوجودکارشناسان

رسمياستفادهنمایند.
تبصره 1ـ  ارجاعامرکارشناســيازناحیهمراجعقضائيبهکارشــناس،تابع

قانونآییندادرسيميباشد.
تبصره 2ـ   کارشناســانرســميمکلفنددرامورارجاعيدرصورتوجود
جهــاترد،موضــوعرابــهطورکتبياعالموازمبادرتبهکارشناســيامتناع
نمایند،درغیراینصورتمتخلفمحسوبوبهمجازاتانتظاميموضوعاین
قانونمحکومميشــوند.جهاتردکارشــناسرسميهمانجهاترددادرس

مندرجدرقانونآییندادرسيمدنيميباشد.
ماده 19ـ اظهارنظرکارشناســيبـــایدمســتدلوصریحباشدوکارشناسان
رســميمکلفندنکاتوتوضیحاتيکهبرايتبییننظریهضرورياســتویا
توســطشورايعاليکارشناسانمشخصميگرددبهطورکاملدرآنمنعکس
نمایند.کارشناسرسميموظفاستدرحدودصالحیتخودنظرکارشناسي
رابهطورکتبـــيودرمهـــلتمقرربهمراجعذيربطتسلیمونسخهايازآن

راتامدتحداقلپنجسالبعدازتاریختسلیمنگهدارينماید.
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درمــوارديکهانجاممعامالتمســتلزمتعیینقیمتعادلهروزاز تبصــرهـ 
طرفکارشــناسرسمياســت،نظریهاعالمشدهحداکثرتاششماهازتاریخ

صدورمعتبرخواهدبود.
ماده 20ـ  بازرسانهرکانونمرکبازدونفربازرساصلیویکنفربازرس
علیالبدلخواهدبودکهبرابراینقانونبرایمدتچهارسالانتخابخواهند
شــدتابراموراجراییکانونمربوطنظارتداشــته،گزارشالزمرابهمجموع

عمومیارائهنمایند.
مــاده 21ـ  دادســرايانتظامــيهریکازکانونها،مرجــعتعقیبتخلفات
انتظاميکارشناسانرسميمتخلفحوزهآنکانونميباشد.دادستاندادسراي
انتظاميهرکانونازبینکارشناســانرســميبهوسیلهمجمععموميآنکانون
برايمدتچهارســالانتخابخواهندشــدودادیاراندادســرايانتظامياز
بینکارشناســانرســميکانونمربوطبهپیشنهاددادستانوتأییدهیأتمدیره
آنکانونبهتعدادالزمتعیینميشــوند.دادســرايانتظاميپسازرسیدگيبه
شــکایاتارجاعيدرصورتيکهعقیدهبرتخلفداشــتهباشــد،کیفرخواست
صادرودرغیراینصورتقرارمنعتعقیبخواهدداد.قرارمنعتعقیبظرف
ســيروزازتاریخابالغازطرفشــاکيیارئیسهیأتمدیرههرکانونقابل
اعتــراضدردادگاهانتظاميکانونمربوطهميباشــدوچنانچهدادگاهانتظامي
مزبورقرارمنعتعقیبراصحیحندانست،بهموضوعرسیدگيوحکممقتضي

صادرميکند.
تبصرهـ  مرجعتعقیبتخلفاتانتظامي،اعضايهیأتمدیرهودادســتانو

بازرسانکانوناستانها،دادسرايانتظاميقضاتميباشد.
ماده 22ـ   هرگاهتخلفکارشــناسرســميعنوانیکيازجرایممندرجدر
قوانینراداشــتهباشــد،دادسرايانتظاميکانونمربوطمکلفاستمراتبرا
برايرسیدگيبهجنبهجزائيآندراسرعوقتبهمراجعقضایيصالحاعالم
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داردوچنانچهعالوهبرجرائممزبورتخلفانتظاميداشــتهباشــد،مطابقاین
قانونوآییننامههايآنبهتخلفانتظاميرســیدگيواقدامالزممعمولدارد.
تصمیــممراجعقضائيمزبورمانعاجرايمجازاتهايانتظاميکارشناســان

رسمينخواهدبود.
ماده 23ـ  مرجعرســیدگيبهتخلفاتانتظاميکلیهکارشناســانهراســتان،
دادگاهانتظاميمربوطهميباشــد.اعضايدادگاهبهشــرحزیربرايمدتچهار

سالانتخابميگردند:
ـیکنفرحقوقدانکهحداقلدهســالســابقهکارداشــتهباشــدبهانتخاب

رئیسقوهقضائیه.
ـرئیسهیأتمدیرهکانونمربوطهیایکيازاعضايهیأتمدیرهبهانتخاب

رئیسکانون.
ـیکنفرکارشناسرسميدررشتهمربوطبهانتخابرئیسکانونمربوطه.

تبصره 1ـ   ریاستدادگاهباعضوحقوقدانخواهدبود.
تبصره 2ـ  چنانچهنیازبهشــعبهیاشــعبدیگردادگاهباشــدبادرخواست
کانونمربوطهوتصویبرئیسقوهقضائیهتشــکیلخواهدشد.ارجاعپرونده

بهشعبهیاشعببهعهدهرئیسشعبهاولخواهدبود.
تصمیماتاتخاذشدهازسویدادگاهانتظامیبااکثریتآراءمعتبرو تبصره 3ـ 
انشــایرأیتوسطیکیازاعضاءاکثریتوابالغآنتوسطرئیسدادگاهصورت

خواهدگرفت.
تبصره 4ـ  تصمیماتدادگاهانتظاميازجانبهیأتمدیرهکانونمربوطهو
ازطرفمحکومعلیهظرفیکماهپسازابالغقابلتجدیدنظرخواهياست.
تصمیمــاتدادگاهانتظامــيودادســراهايانتظامــيدرمورد تبصــره 5ـ 
کارشناسانرسميبهوسیلهپستسفارشيبهنشانيمندرجدرپروندهعضویت
کانونابالغميشــودوهرگاهکارشناسرســميتغییرنشانيخودراکتبًااعالم
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ننمودهباشدآخریننشانيموجوددرپروندهمعتبرخواهدبود.
تبصره 6ـ  مواردرّداعضايدادگاهانتظاميهمانمواردرددادرسانميباشد،
درصــورتوجــودجهــاتردفرددیگريبهترتیبگفتهشــدهدرهمینماده

تعیینخواهدشد.
هرگاهرســیدگيبهشــکایتانتظاميدرامورکارشناسيمستلزم تبصره 7ـ 
انجامکارشناســيمجددتوسطســایراعضايکانونکارشناسانرسميباشد،

پرداختدستمزدکارشناسيطبقتعرفهقانونيبهعهدهشاکيميباشد.
ماده 24ـ  مرجعتجدیدنظرنســبتبهآرايقابلتجدیدنظر،دادگاهتجدید
نظرکارشناســانرســميميباشدکهدرتهرانمســتقرميگرددواعضايآنبه

شرحذیلانتخابميگردند:
الف-یکنفرحقوقدانبادهسالسابقهکاربهانتخابرئیسقوهقضائیه.

ب-رئیسشورايعاليکارشناسانیانمایندهوي.
ج-یکنفرکارشناسدررشتهمربوطهبهانتخابشورايعاليکارشناسان.
ماده 25ـ   هرگاهرئیسقوهقضائیهیاوزیردادگستريویاسهنفرازاعضاي
هیأتمدیرههرکانوناســتان)درموردکارشناســانکانونمربوطه(ازســوء
رفتارویااعمالمنافيباشــئونوحیثیتکارشناسيکارشناسانرسمياطالع
حاصــلکننــد،ميتوانندباارائهادلهخــودازدادگاهانتظاميتعلیقموقتاورا
تــاصــدورحکمقطعيبخواهنددراینصــورتدادگاهمزبورخارجازنوبت
ایندرخواسترارسیدگيومستندبهدالیلابرازي،رأيمقتضيصادرميکند.
دادســرايانتظاميکانونمربوطهمکلفاســتظرفمدتسهماهازتاریخ
وصــولحکمتعلیقموقت،نســبتبــهاتهاماتواردهبهکارشناســانمذکور

رسیدگيوپروندهراجهتصدوررأيبهدادگاهانتظاميارسالدارد.
تبصرهـ   مرجعرســیدگيبهتجدیدنظرخواهيهمانمرجعمعینشــدهدر

ماده)24(اینقانونبرايتجدیدنظرميباشد.
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ماده 26ـ  تخلفاتومجازاتهايانتظاميبهقرارذیلاست:
الف-تخلفات:

ـعدمحضوردرمراجعصالحهدروقتمقرربدونعذرموجه.
ـتوسلبهمعاذیريکهخالفبودنآنهابعدًاثابتشود.

ـمســامحهوســهلانگاريدراظهارنظر،هرچندمؤثردرتصمیماتمراجع
صالحیتدارباشدیانباشد.

ـتسلیـــماسنادومدارکبهاشخاصيکهقانونًاحقدریافتآنراندارندو
یاامتناعازتسلیمآنهابهاشخاصيکهحقدریافتدارند.

ـسوءرفتارواعمالخالفشئوناتشغلي.
ـنقضقوانینومقرراتدراظهارنظرکارشناسي.

ـانجامکارشناسيواظهارنظرباوجودجهاتردقانوني.
ـانجامکارشناســيواظهارنظردراموريکهخارجازصالحیتکارشــناس

است.
ـانجامکارشناسيواظهارنظربرخالفواقعوتباني.

ـانجامکارشناسيواظهارنظرباپروانهايکهاعتبارآنمنقضيشدهباشد.
ـافشاءاسرارواسنادمحرمانه.

ـاخــذوجــهیامالیاقبولخدمتمازادبرتعرفهدســتمزدوهزینهمقرردر
قوانینیادستوراتمراجعصالحیتدار.

ـانجامکارشناسيواظهارنظردرزمانتعلیق،محرومیتازحقوقاجتماعي
ویااثباتفقدشرایطموضوعماده)15(اینقانون.

ب-مجازاتهابهترتیبدرجه:
1-توبیخبادرجدرپروندهکارشناسدرکانون.

2-محدودکردناختیاراتفنيکارشناسرسميبرايمدتیکسال.



115

ه 6
مار

 ش
ت

وس
پی

3-محدودکردناختیاراتفنيکارشناسرسميبرايمدتسهسال.
4-محرومیتازاشتغالبهامرکارشناسيرسميازسهماهتایکسال.
5-محرومیتازاشتغالبهامرکارشناسيرسميازیکماهتاسهسال.

6-محرومیتدائمازاشتغالبهامرکارشناسيرسمي.
تبصره 1 -مرتکبینهریکازتخلفاتردیفهاي)1(،)2(و)3(حسبمورد

بهمجازاتدرجهیکتاسهانتظاميمحکومميگردند.
مرتکبینهریکازتخلفاتردیفهاي)4(،)5(و)6(حسبموردبهمجازات

درجهسهتاپنجانتظاميمحکومميگردند.
مرتکبیــنهریکازتخلفــاتردیفهاي)7(،)8(،)9(،)10(،)11(و)12(

حسبموردبهمجازاتدرجهپنجتاششانتظاميمحکومميگردند.
مرتکبیــنهــریکازتخلفاتردیف)13(بهمجازاتدرجهشــشانتظامي

محکومميگردند.
تبصره 2 - اعمالارتکابيکارشناس،چنانچهعالوهبرتخلفانتظامي،واجد
وصفکیفريباشــد،دادگاهانتظاميمکلفاســتپروندهامرراعینًابهمراجع

قضائيصالحیتدارارسالنماید.
تبصره 3 -هیـأتمدیرههرکانونمکلفاستازتمدیدپروانهکارشناسي
رسميکسانيکهسهبارظرفسهسالبهمجازاتهايانتظاميمحکومميشوند
خودداريکند.اینگونهکارشناســانرســميميتوانندپسازمدتدوســال
ازتاریــخلغوپروانهمجددًاتقاضايتمدیدپروانهکارشناســيرســمينمایند
مگراینکــهبــهمجــازاتانتظاميمحرومیــتدائمیاموقتازاشــتغالبهامر

کارشناسيرسميمحکومشدهباشند.
ماده 27 -هیـــأتمدیرههرکانوندرصورتاحراززوالوثاقتوشرایط
مذکوردربندهاي)الف،ب،ج،د،هـ(ماده)15(اینقانوندرموردکارشناس
رسمي،بهطورموقتازتمدیدپروانهخودداريميکندوسریعًاموضوعرابه
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دادگاهانتظاميکانونمربوطهاعالممينماید.
مرجعمذکورمکلفاســتظرفحداکثرســهماهازتاریخوصولنسبتبه
موضــوعاتخــاذتصمیمکندونظرنهائيرابههیأتمدیرهکانونمربوطارجاع

دهندهاعالمنماید.
ماده 28-رئیسهیـأتمدیرههرکانونمسؤولاجراياحکامقطعيدادگاه
انتظاميودادگاهتجدیدنظرکارشناساندرموردکارشناسانمتخلفميباشد.
ماده 29-دســتمزدکارشناســيرســميطبقتعرفهاياســتکهباپیشنهاد
شــورايعاليکارشناســانبهتصویبرئیسقوهقضائیهخواهدرســیدوهر
دوســالیکبارقابلتجدیدنظرميباشــد.قضاتدادگاههادرمورددســتمزد
کارشناسيمطابقماده)264(قانونآییندادرسيدادگاههايعموميوانقالب

درامورمدنيمصوب1379/1/21اقدامخواهندکرد.
تبصره -ضوابطتعیینهزینههايخدماتکارشناســيبهپیشــنهادشوراي
عاليکارشناسانوتصویبرئیسقوهقضائیهمشخصخواهدشدوپرداخت

آنبرعهدةمتقاضياست.
ماده 30 -هزینههايمربوطبههرکانونازمحلهايزیرتأمینميگردد:

الف-حقعضویتوحقصدوریاتمدیدپروانهکارشناسيرسميهردو
سالیکبارقابلتجدیدنظراست.

ب-پنجدرصد)5%(ازحقالزحمهکارشناسانرسمي.
ج-وجوهيکهبرايمواردخاصبهتصویبمجمععموميازکارشناسان

رسميویامتقاضیانکارشناسيرسمياخذخواهدشد.
تبصــره -پرداختحقحضوراعضايغیرکارشــناسدرهیأتانتظاميو
کمیسیونهاوسایرمخارجمربوطبرعهدهشورايعاليکارشناساناستکهبه

نسبتازکانونهااخذخواهدنمود.
ماده 31 - کلیهمراجعقضائيانتظامي،وزارتخانهها،سازمانها،مؤسسات،
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شــرکتها،بانکها،شهرداريها،بنیادها،نهادهايانقالباسالميواشخاص
حقوقياعمازدولتيوغیردولتيوســایرمراجععموميودولتيکهشــمول
قانونبرآنهامســتلزمذکرنامیاذکرصریحناماســتموظفهســتندمبلغبند
)ب(ماده30اینقانونراازدستمزدکارشناسانرسميکسروبهحسابکانون
مربوطواریزنمایند.همچنینمکلفميباشــندمالیاتمتعلقهرانیزبارعایت

قوانینمالیاتيکسروبهحسابخزانهداريکلواریزکنند.
ماده 32-درموارديكههیأتمدیرههرکانوناستان،تجدیدنظردرصالحیت
فنيکارشناسرسميراضروريتشخیصدهدپیشنهادخودرابادالیلمربوطبه
شورايعاليکارشناسانارائهخواهدنمود.شورايعاليباکسبنظرمشورتي
ازکمیســیونتشــخیصصالحیتعلميوفنيرشتهمربوطتصمیمنهائيرادر
خصوصموضوعاتخاذمينمایدهیأتمدیرههرکانونپسازدریافتتصمیم
شــورايعاليمبنيبرموافقتبامحدودکردنصالحیتفنيکارشناسرسمي،
تصمیمیادشــدهرابهمورداجراميگذارد.اعادهصالحیتکارشــناسرســمي
منوطبهشــرکتوموفقیتدرکالسهايبازآموزيیاکالسهايمشــابهمورد

تأییدکانونمربوطوباموافقتشورايعاليکارشناسانخواهدبود.
ماده 33 -کارشناســانيکهمســتخدمشــاغلدولتیامؤسســاتدولتيیا
شــرکتهايدولتيووابســتهبهدولتیاشهرداريهایاسایرنهادهايعمومي
غیردولتيویاسایرشرکتهايدولتيکهشمولقانونبرآنهامستلزمذکرنام
یاذکرصریحناماســت،ميباشــند،نميتواننددردعاويوســایرامورمستلزم
امرکارشناســيرسميکهمربوطبهدستگاهمتبوعآنهاستبهعنوانکارشناس
رسميمداخلهواظهارنظرکنندمگراینکهدرآنرشتهکارشناسرسميدیگري
وجودنداشــتهویامرضيالطرفینباشــندیاآنکهکارمندمذکورطبقمقررات
مربوطبهآندستگاهقانونًاملزمبهاظهارنظرباشد.هیچکدامازمراجعقضائي
واداراتدادگســتريوثبتاسنادوامالکنميتوانندامرکارشناسيرسميرا
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بهکارشناســانيکهکارمندشــاغلقضائيیااداريدادگســتريیاثبتاسنادو
امالکميباشندارجاعکنندمگراینکهدرآنرشتهجزقاضيویاکارمندشاغل،

کارشناسدیگريوجودنداشتهباشد.
ماده 34 - مقرراتتبصرهالحاقيبهبند)24(ماده)55(قانونشــهرداريها1
مصوب1352/4/5واصالحاتبعديدرموردکارشناسانرسميومترجمان

رسميدادگسترينیزجارياست.
ماده 35 - درصورتفوتویاحجرکارشناسرسميویامحرومیتدائم
ازکارشناســيرســمي،بااعالمذينفع،نمایندهکانونمربوطبهاتفاقنماینده
مرجعقضائيمحلضمنتنظیمصورتجلسهالزمبرگهاواسنادراجعبهامور
کارشناســيراجمعکردهدرکانون،بایگانيمينمایدودرصورتيکهبینآنها
اشــیاءیااســنادي،باارائهدالیلکافيتوسطمدعي،متعلقبهاشخاصباشدبه

صاحبانآنهاردميکند.
ماده 36 - درهریکازرشتههايکارشناسيکهاظهارنظرکارشناسرسمي
نســبتبهموضوعارجاعشــدهلزومًامحتاجبهکســباطالعاتياستکهتنها
دراختیاروزارتخانهها،مؤسســاتدولتي،شرکتهايدولتيووابستهبهدولت،
نهادهايعموميغیردولتيوســایرشــرکتهايدولتيکهشمولقانونبرآنها
مســتلزمذکرنامیاذکرصریحناماســتميباشــد،کارشناسمذکورمکلفبه
مراجعهبهدستگاهیادستگاههايذيربطبودهودستگاهیادستگاههايیادشده
نیزموظفبهدراختیارگذاشتناطالعاتموردنیازبراياظهارنظرکارشناسي

رسميميباشند.
تبصره -اطالعاتطبقهبنديشدهوغیرقابلانتشاردستگاههايمورداشاره
دراینمادهازحکممذکورمستثنيميباشدوطبقمقرراتقانونآییندادرسي
دادگاههايعموميوانـــقالبدرامـورمـدنيمصـوب1379/1/21دراختیار

ـدائرکردندفتروکالتومطبودفتراسنادرسمیوازدواجوطالقودفترروزنامهومجلهودفترمهندسیوسیله 1
مالکازنظراینقانوناستفادهتجاریومحسوبنمیشود.
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کارشناسذيربطقرارخواهدگرفت.
کارشناسمزبورتنهاایناطالعاترادرحیطهوظایفومسؤلیتهايخود
دررابطهباامرارجاعشدهاعمالخواهدکردوبهکارگیريویاافشـايآندر
غیرموردمذکورممنوعاستدرغیراینصورتمشمولقانونمجازاتانتشار
وافشــاياسنادمحرمانهوســريدولتي-مصوب1353/11/29درقسمتهاي

ذيربطآنخواهدبود.
ماده 37 -هرگاهکارشــناسرســميباســوءنیتضمناظهارعقیدهدرامر
کارشناسيبرخالفواقعچیزيبنویسدویادراظهارعقیدهکتبيخودراجعبه
امــرکیفــريویاحقوقيتمامماوقعراذکرنکندویابرخالفواقعچیزيذکر
کردهباشدجاعلدراسنادرسميمحسوبميگرددوهمچنینهرگاهکارشناس
رسميدرچیزيکهبرايآزمایشدردسترساوگذاشتهشدهباسوءنیتتغییر
بدهدبهمجازاتهايمقرردرقانونمجازاتاســالميمحکومميشــودواگر
گزارشخالفواقعواقداماتکـارشنـاسرسميدرحـکمدادگاهمؤثرواقع
شدهباشدکارشناسمذکوربهحداکثرمجازاتتعیینشدهمحکومخواهدشد.

حکمیادشدهدرموردخبرگانمحلينیزالزمالرعایهميباشد.
مــاده 38- صــدورپروانهبرايکارشناســانرســميفقطبرايیکرشــته

کارشناسيمجازاست.
مــاده 39-کلیــهکانونهايموجــودمکلفندحداکثرظرفســهماهاززمان
الزماالجراءشدناینقانونوضعیتخودرابامقرراتاینقانونتطبیقدهند.
ماده 40-آئیننامهاجرائياینقانونظرفسهماهازتاریختصویبتوسط

وزیردادگستريتهیهوبهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید.
ماده 41-قانونراجعبهکارشناســانرسميمصوب1317/11/23وقانون
راجعبهاصالحقانونکارشناسانرسميوزارتدادگستريمصوب1339/2/14
والیحهقانونياســتقاللکانونکارشناسانرسميمصوب1358/8/1شوراي
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انقالبجمهورياسالميایرانلغوميشوند.
قانونفوقمشتملبرچهلویکمادهوسيونهتبصرهدرجلسهعلنيروز
یکشــنبهمورخهجدهمفروردینماهیکهزاروســیصدوهشتادویکمجلس
شــوراياســالميتصویبودرتاریخ1381/1/28بهتأییدشــوراينگهبان

رسیدهاست.


