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 وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ....... به پیشنهاد شماره ................ مورخ ........... وزارت کشور و به استناد اصل 
نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی موضوع  آیینیکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، 

 را به شرح ذیل اصالح کرد: 6/12/1390هـ مورخ 41794/ت239698نامه شماره  تصویب
 6/12/1390هـ مورخ 41794/ت239698نامه شماره  نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی موضوع تصویب آیین

 به شرح زیر اصالح می گردد: 1384

 متن پیشنهادي متن فعلی آیین نامه

هاي رانندگی با شرایط زیر توسط راهنمایی و  انواع گواهینامه -2ماده
  شود: صادر می رانندگی 

ها و صدور گواهینامه موتورسیکلت (براي  شرایط شرکت در آزمایش -الف 
  سی): هاي با حجم موتور تا دویست سی موتورسیکلت رانندگی با 

  حداقل هجده سال تمام. ـ داشتن1 
  ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیتدار پزشکی.2 

هاي آموزش نظري و عملی از آموزشگاهها یا  ارایه گواهی طی دوره-3
  آموزش رانندگی. مراکز مجاز 

نامه و مهارت عملی رانندگی با قبول شدن در آزمونهاي تئوري آیین -4
  سی. ت سیدویس موتورسیکلت 

هاي رانندگی با شرایط زیر توسط راهنمایی و  ـ انواع گواهینامه2ماده
 شود: صادر می رانندگی 

صدور گواهینامه موتورسیکلت الف (براي  ها و الف ـ شرایط شرکت در آزمایش
کیلومتر بر  45تا  25چرخ با سرعت بین  3یا  2هاي  موتورسیکلت رانندگی با 

تا  25کیلوگرم با سرعت بین  350چرخ کمتر از  4موتورسیکلت هاي  -ساعت
 4سی سی و توان کمتر از  50کیلومتر بر ساعت، حجم انجین کمتر از  45

  کیلووات):
  حداقل سن شانزده سال تمام. ـ داشتن1 
  ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیتدار پزشکی.2 

ها یا مراکز هاي آموزش نظري و عملی از آموزشگاه ارایه گواهی طی دوره -3
  آموزش رانندگی. مجاز 

نامه و مهارت عملی رانندگی با هاي تئوري آیین قبول شدن در آزمون -4
  کیلووات. 4سی و توان کمتر از  سی 50لت با حجم انجین کمتر از موتورسیک

 1-ها و صدور گواهینامه موتورسیکلت الف شرایط شرکت در آزمایش -ب 
کیلووات و  11سی سی تا  125هاي کمتر از   (براي رانندگی با موتورسیکلت

  ):1/0نسبت توان به وزن کمتر از یک دهم (
  داشتن حداقل سن هفده سال تمام.ـ 1 
  ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیتدار پزشکی.2 

هاي آموزش نظري و عملی از آموزشگاهها یا مراکز ارایه گواهی طی دوره -3
  آموزش رانندگی. مجاز 

نامه و مهارت عملی رانندگی با هاي تئوري آیین قبول شدن در آزمون -4
کیلووات و نسبت توان به وزن کمتر  11سی سی تا  125کمتر از   یکلت موتورس

  ).1/0از یک دهم (
 

 2 -ها و صدور گواهینامه موتورسیکلت الف شرایط شرکت در آزمایش -پ
کیلو  35سی سی یا کمتر از  125(براي رانندگی با موتورسیکلت هاي بیش از  

  ):2/0وات و نسبت توان به وزن تا دو دهم (
  ـ داشتن حداقل سن هیجده سال تمام.1 
  دار پزشکی.ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیت2 
که حداقل یک سال تمام از  1ـ دارا بودن گواهینامه موتورسیکلت الف ـ 3 

 تاریخ صدور آن گذشته باشد.
اکزها یا مر هاي آموزش نظري و عملی از آموزشگاه ارایه گواهی طی دوره -4

  آموزش رانندگی. مجاز 
نامه و مهارت عملی رانندگی با هاي تئوري آیین قبول شدن در آزمون -5

کیلووات و نسبت توان به  35سی سی یا کمتر از  125بیش از    موتورسیکلت 
 ):2/0وزن تا دو دهم (

 3-ها و صدور گواهینامه موتورسیکلت الف شرایط شرکت در آزمایش -ت
 45تا  25چرخ با سرعت بین  3یا  2هاي  موتورسیکلت با  (براي رانندگی

کیلوگرم با سرعت  350چرخ کمتر از  4موتورسیکلت هاي  -کیلومتر بر ساعت
سی سی و توان کمتر  50کیلومتر بر ساعت، حجم انجین کمتر از  45تا  25بین 

  کیلووات): 4از 
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ها و صدور گواهینامه پایه سوم (براي  شرایط شرکت در آزمایش -ب 
تن  5/3وسایل نقلیه موتوري با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار  رانندگی با 

  سرنشین با احتساب راننده): یا حمل حداکثر نه نفر 
  ـ داشتن حداقل هجده سال تمام.1 
  ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیتدار پزشکی.2 

هاي آموزش نظري و عملی از آموزشگاهها یا  ارایه گواهی طی دوره -3
  آموزش رانندگی. مراکز مجاز 

نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله  قبول شدن در آزمونهاي نظري آیین -4
  مربوط. نقلیه 

ها و صدور گواهینامه پایه دوم (براي رانندگی  آزمایششرایط شرکت در  -پ 
وسایل نقلیه موتوري با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار شش تن یا  با انواع 

  سرنشین با احتساب راننده): حمل حداکثر بیست وشش نفر 
  ـ داشتن حداقل بیست وسه سال تمام.1 

واهینامه رانندگی پایه سپري شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گ -2
 سوم.

هاي آموزش نظري و عملی از آموزشگاهها یا  ارایه گواهی طی دوره -3
  آموزش رانندگی. مراکز مجاز 

  ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیتدار پزشکی.4 
قبول شدن در آزمونهاي تئوري مقررات تخصصی و مهارت عملی  -5

  لیه باربري و مسافربري مربوط.رانندگی با وسیله نق
ها و صدور گواهینامه پایه یکم (براي  ت ـ شرایط شرکت در آزمایش

وسایل نقلیه موتوري با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت  رانندگی با انواع 
  سرنشین): باربیش از شش تن یا حمل بیش از بیست وشش نفر 

  ـ داشتن حداقل بیست وپنج سال تمام.1 
ـ سپري شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهینامه رانندگی پایه 2 

 دوم.
  ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیتدار پزشکی.3
هاي آموزش اطالعات فنی و مقررات تخصصی و  ـ  ارایه گواهی طی دوره4

  مهارت عملی از آموزشگاهها یا مراکز مجاز رانندگی.
شدن در آزمونهاي نظري مقررات تخصصی و مهارت عملی رانندگی قبول  -5

  با وسیله نقلیه باربري و مسافربري متناسب با گروه مربوط.
ها و صدور گواهینامه ویژه (براي رانندگی و  ث ـ شرایط شرکت در آزمایش

  وسایل انواع وسایل  نقلیه عمرانی ، کشاورزي ، صنعتی و کارگاهی): کار با 
  تن حداقل بیست سال تمام.ـ داش1 
  ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیتدار پزشکی.2 

هاي آموزش کاربري با وسیله نقلیه مورد تقاضا از  ارایه گواهی طی دوره -3
  آموزش رانندگی. آموزشگاهها یا مراکز مجاز 

دگی با وسیله قبول شدن در آزمونهاي نظري آیین نامه و مهارت عملی رانن  -4
  نقلیه مربوط.

  ـ داشتن حداقل سن هیجده سال تمام.1 
  المت جسمی و روانی از مراجع صالحیتدار پزشکی.ـ ارایه گواهی س2 

هاي آموزش نظري و عملی از آموزشگاهها یا مراکز ارایه گواهی طی دوره -3
  آموزش رانندگی. مجاز 

نامه و مهارت عملی رانندگی با قبول شدن در آزمونهاي تئوري آیین -4
  مربوط. موتورسیکلت 

واهینامه پایه سوم (براي ها و صدور گ شرایط شرکت در آزمایش -ث
 5/3وسایل نقلیه موتوري با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار  رانندگی با 

  سرنشین با احتساب راننده): تن یا حمل حداکثر نه نفر 
  ـ داشتن حداقل هجده سال تمام.1 
  ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیتدار پزشکی.2 

هاي آموزش نظري و عملی از آموزشگاهها یا  دورهارایه گواهی طی  -3
  آموزش رانندگی. مراکز مجاز 

نامه و مهارت عملی رانندگی با قبول شدن در آزمونهاي نظري آیین -4
  مربوط. وسیله نقلیه 

ها و صدور گواهینامه پایه دوم (براي  شرایط شرکت در آزمایش -ج 
حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار  وسایل نقلیه موتوري با رانندگی با انواع 

  سرنشین با احتساب راننده): شش تن یا حمل حداکثر بیست وشش نفر 
  ـ داشتن حداقل بیست وسه سال تمام.1 

سپري شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهینامه رانندگی  -2
 پایه سوم.

اهها یا هاي آموزش نظري و عملی از آموزشگ ارایه گواهی طی دوره -3
  آموزش رانندگی. مراکز مجاز 

  ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیتدار پزشکی.4 
قبول شدن در آزمونهاي تئوري مقررات تخصصی و مهارت عملی  -5

  رانندگی با وسیله نقلیه باربري و مسافربري مربوط.
ها و صدور گواهینامه پایه یکم (براي  شرکت در آزمایششرایط  -چ 

وسایل نقلیه موتوري با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت  رانندگی با انواع 
  سرنشین): باربیش از شش تن یا حمل بیش از بیست وشش نفر 

  ـ داشتن حداقل بیست وپنج سال تمام.1 
هینامه رانندگی سپري شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گوا -2

 پایه دوم.
  ـ ارایه گواهی سالمت جسمی و روانی از مراجع صالحیتدار پزشکی.3
هاي آموزش اطالعات فنی و مقررات تخصصی  ارایه گواهی طی دوره  -4

  ها یا مراکز مجاز رانندگی. و مهارت عملی از آموزشگاه
هاي نظري مقررات تخصصی و مهارت عملی  قبول شدن در آزمون -5
  انندگی با وسیله نقلیه باربري و مسافربري متناسب با گروه مربوط.ر

ها و صدور گواهینامه ویژه (براي رانندگی  شرایط شرکت در آزمایش -ح 
وسایل انواع وسایل  نقلیه عمرانی ، کشاورزي ، صنعتی و  و کار با 

  کارگاهی):
  ـ داشتن حداقل بیست سال تمام.1 
  می و روانی از مراجع صالحیتدار پزشکی.ـ ارایه گواهی سالمت جس2 

هاي آموزش کاربري با وسیله نقلیه مورد تقاضا از  ـ ارایه گواهی طی دوره3
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تواند با آن  اي که دارنده می هاي ویژه ، نوع وسیله نقلیه تبصره ـ در گواهینامه
  شود. رانندگی نماید قید می کار و 

  آموزش رانندگی. آموزشگاهها یا مراکز مجاز 
هاي نظري آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با قبول شدن در آزمون  -4

  وسیله نقلیه مربوط.
تواند با آن  اي که دارنده می هاي ویژه، نوع وسیله نقلیه تبصره ـ در گواهینامه

  شود. رانندگی نماید قید می کار و 
هاي رانندگی موتورسیکلت و پایه سوم در اولین  ـ دارندگان گواهینامه4ماده

اي  صدور در سال اول مکلف به رعایت محدودیتها و شرایط ویژه مرحله 
نامه گواهینامه  و رعایت مقررات این آیین رعایت آنها باشند که در صورت  می

  ) معتبر خواهد بود.3(  رانندگی آنان تا سقف مندرج در ماده 
شرایط و ضوابط مربوط به محدودیتهاي رانندگی در سال اول  -تبصره 
هاي موتورسیکلت و پایه سوم به موجب دستورالعملی  گواهینامه صدور 

نامه ، توسط نیروي انتظامی  غ این آیینماه پس از ابال خواهد بود که ظرف سه 
  تأیید وزیر کشور خواهد رسید. جمهوري اسالمی ایران تهیه و به 

و پایه سوم  2 -موتورسیکلت الفهاي رانندگی  ـ دارندگان گواهینامه4ماده
ها و شرایط  سال اول مکلف به رعایت محدودیتصدور در  در اولین مرحله 

نامه  رعایت آنها و رعایت مقررات این آیین باشند که در صورت  اي می ویژه
  ) معتبر خواهد بود.3(  گواهینامه رانندگی آنان تا سقف مندرج در ماده 

تبصره ـ شرایط و ضوابط مربوط به محدودیتهاي رانندگی در سال اول 
و پایه سوم به موجب  2 -موتورسیکلت الفهاي  گواهینامه صدور 

نامه، توسط  ماه پس از ابالغ این آیین دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه 
تأیید وزیر کشور خواهد  نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران تهیه و به 

  رسید.
ـ دارنده گواهینامه موتورسیکلت پس از سه سال از اخذ گواهینامه و 10ماده

هاي با حجم  تواند با موتورسیکلت به سن بیست و سه سال تمام می رسیدن 
  سی نیز رانندگی نمایند. سی موتور بیش از دویست 

پس از سه سال از اخذ  2 -موتورسیکلت الفـ دارندگان گواهینامه 10ماده
تواند با  به سن بیست و سه سال تمام می گواهینامه و رسیدن 

سی نیز رانندگی  سی موتور بیش از دویست  هاي با حجم موتورسیکلت
 نمایند.

اند به شرح و  هایی که بر اساس مقررات قبلی صادر شده ـ گواهینامه13ماده
  شوند: سازي می جدول زیر معادل مطابق 

 معادل پایه یکم» ت« و » پ« ـ الف ـ پایه یک گروه 1 
 ) معادل پایه دوم2ـ پایه دوم و (ب ـ 2 
  معادل پایه سوم) 1ـ (ب ـ 3 
 نامه، معادل موتورسیکلت ) این آیین10ـ موتورسیکلت با رعایت ماده (4 

اند به شرح و  هایی که بر اساس مقررات قبلی صادر شده ـ گواهینامه13ماده
  شوند: سازي می جدول زیر معادل مطابق 

 معادل پایه یکم» ت« و » پ« الف ـ پایه یک گروه   -1 
) معادل پایه دوم2پایه دوم و (ب ـ   -2
 ) معادل پایه سوم1(ب ـ  -3
موتورسیکلتنامه، معادل  ) این آیین10موتورسیکلت با رعایت ماده ( -4

 2 -الف
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 گردد: ) می1همچنین، جدول ذیل جایگزین ردیف (الف) جدول پیوست (
**طبقه بندي انواع گواهینامه هاي رانندگی جدول  

 شرایط دریافت گواهینامه پیش نیاز نوع موتورسیکلت گروه پایه

ت
کل

رسی
وتو

م
 الف 

کیلومتر بر  45تا  25هاي دو یا سه چرخ با سرعت بین  موتورسیکلت
کیلوگرم با  350هاي چهارچرخ کمتر از  ساعت، موتورسیکلت

 50کیلومتر بر ساعت، حجم انجین کمتر از  45تا  25سرعت بین 
 کیلووات 4سی و توان کمتر از  سی

 شود. توجه: اگر برقی باشد وزن باتري اضافه می

- 

 سال تمام 16حداقل سن 

 1-الف

کیلووات و نسبت  11سی تا  سی 125هاي کمتر از  موتورسیکلت
 )1/0توان به وزن کمتر از یک دهم (

 15هاي سه چرخ باید توان کمتر از  توجه: براي موتورسیکلت
 کیلووات باشد.

- 

 سال تمام 17حداقل سن 

 2-الف
کیلووات و  35سی یا کمتر از  سی 125هاي بیش از  موتورسیکلت

 )2/0نسبت توان به وزن تا دو دهم (
 شود. را نیز شامل می 1-توجه: الف

 1-گواهینامه الف
سال تمام و  18حداقل سن 

سابقه داشتن یک سال 
 1-گواهینامه الف

 3-الف

) 550هاي چهارچرخ، دو محور وزن خالص حداکثر ( موتورسیکلت
 کیلووات باشد (ویژه معلولین) 15کیلوگرم و توان کمتر از 

ها به وزن  هاي موتوري الکتریکی وزن باطري توجه: در چهارچرخ
 شود. میوسیله نقلیه افزوده 

- 

 سال تمام 18حداقل سن 

 ** سایر پایه هاي گواهینامه (سوم، دوم، یکم و ویژه) تغییري ندارند.
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