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جاهایی که دور زدن ممنوع است : 
                     ۱. ۱۵۰ متری پیچ ها 

                    ۲. ۱۵۰ متری تقاطع ها 
                    ۳. سرباالیی ها 

                    ۴. ۱۵۰ متری تونل و تا انتهای آن 
                    ۵. ۱۵۰ متری پل ها و تا انتها آنها 
                    ۶. جایی که دید کافی وجود ندارد  

                    ۷. جایی که خط ممتد است  

— برای توقف در خیابان یک طرفه راهنمای چپ میزنیم چون در خیابان یک  
طرفه سمت چپ پارک میکنیم . 

— برای توقف در خیابان های دو طرفه راهنمای سمت راست میزنیم چون در 
خیابان های دوطرفه سمت راست پارک میکنیم . 



— وقــتی کــه وســیله نــقلیه شــما دچــار نــقص فــنی مــیشود بــایســتی یــک مــثلت خــطر یــا ســب رنــگ داشــته 
باشید که در شرایط جوی معمولی از فاصله ۱۵۰ متری قابل دیدن باشد  

اما وقتی ماشینتان دچار نقص فنی میشود اگر              اگر در جاده هستید باید مثلث خطر را در 
                                                         فاصله ۷۰ متری بگذارید 

                                                          اگر در بزرگراه هستید باید مثلث خطر را 
                                                           در فاصله ۱۵۰ متری بگذارید . 

— تابلو مثلث خطر باید در پشت ماشین خود قرار دهید تا دیگران ببینند .



— هنگامی که شب در کنار جاده می ایستید حتما چراغ کوچک اتومبیل را روشن کنید . 

— یدک کشی : 
                        تعریف : انتقال وسیله نقلیه آسیب دیده ای که با قوه ی محرکه ی خود قادر 

                                     به حرکت نباشد توسط وسیله دیگر . 
                        ۹ شرط برای یدک کشی وجود دارد که عبارتنداز : 

                                     ۱. باید در شرایط مجاز شبانه روز انجام گیرد . 
                                       ( زمانی که نور کافی باشد صورت بگیرد ) 

                                    ۲. وسیله نقلیه ای که میخواهد یدک بکشد باید دارای نیروی کافی برای 
                                         یدک کشی باشد . 

                                    ۳. یدک کشی باید با سیم بکسل ثابت یا سیمی صورت بگیرد . 
                                    ۴. وسیله نقلیه آسیب دیده باید دارای راننده مستقل باشد . 

                                    ۵. این راننده ( راننده وسیله نقلیه آسیب دیده ) باید دارای گواهینامه ی  
                                        معتبر باشد. 

                                    ۶. وسیله نقلیه آسیب دیده باید دارای سیستم ترمز و فرمان سالم باشد . 
                                         اگر دارای ترمز و فرمان سالم نباشدباید با جرثقیل حمل شود .



                                ۷. یک وسیله نقلیه نمیتواند همزمان بیش از یک ماشین را یدک بکشد . 
                                ۸. وسیله نقلیه مسافربری که دارای مسافر است نمیتواند وسیله نقلیه دیگری  

                                    را یدک بکشید . حتی اگر هر دو از یک نوع باشد .   
                                ۹. وسیله نقلیه یدک باید یک پارچه سفید رنگ به ابعاد ۵۰ سانتی متر پشت  

                                     سر وسیله نقلیه طوری وصل کند که از طرفین قابل مشاهده باشد .    

— قانون اول رانندگی اینست که همیشه از سمت راست برانید مگر اینکه بخواهید سبقت بگیرید. 
    ( مهم ترین قانون رانندگی ) 

— حتما بین خطوط رانندگی کنید و وقتی بخواهید از یه خط کشی تغییر مسیر بدهید به خط دیگر 
      با رعایت سه شرط                     ۱. احتیاط.  

      تغییر مسیر بدهید.                   ۲. رعایت حق تقدم ماشین هایی که میخواهید به مسیرشان  
                                                          بروید. 

                                                    ۳. راهنما زدن. 

    



— حتما سرعت کم به معنای احتیاط نیست همیشه باید متناسب با راه برانید مثال در یک آزاد راه  
     که همه با سرعت باال میروند شما اگر بخواهید با سرعت پایین برانید میتواند خطر ساز باشد . 

— هیچ کس حق ندارد وسیله نقلیه ای که متعلق به او نیست یا راننده او نمیباشد بدون اجازه ی 
     صاحب آن از محل خود حرکت دهد مگر ماموران انتظامی و در چارچوب مقررات . 

— هیچ کس حق ندارد به کسی که گواهی نامه رانندگی ندارد اجازه رانندگی با وسیله نقلیه خود 
     را بدهد . 



                                                              نور رانندگی در شب  
                                           نور باال 

                                                               تا بیش از ۱۵۰ متری ماشینی نباشد 
                                                                   

چراغ بزرگ وسیله نقلیه  

                                             موقعی که کم تر از ۱۵۰ متر با ماشین جلویی 
                                                                       فاصله باشد . 

                                            نور پایین              شب ها در شهر که خیابان ها روشن باشد.  
                                                                      

                                                                      در روز و هر زمانی که دید به هر علت کافی نباشد.  
                                                                       ( مثال گرد و خاک باشد و … )



— دنده عقب رفنت در آزادراه ها و بزرگراه ها ممنوع است در بقیه راه ها در صورت ضرورت مجاز  
     است . 

— حرکت با دنده خالص در سرازیری ها ممنوع است . 
— وسایل نقلیه امدادی و انتظامی مجاز به موارد زیر میباشند : 

                                                                                 ۱. توقف در محل ممنوعه . 
                                                                                 ۲. تجاز از سرعت مجاز . 

                                                                                 ۳. سبقت از راست وسیله نقلیه دیگر . 
                                                                                 ۴. عبور از طرف چپ راه . 

                                                                                 ۵. دور زدن در نقاط ممنوعه . 
                                                                                 ۶. گذشنت از چراغ قرمز یا رعایت نکردن  

                                                                                   عالئم دیگر ایست . 

— استثنا                            وسیله نقلیه انتظامی و امدادی حتی اگر در حال ماموریت باشند باز  
                                            مجاز به ورود ممنوع و عبور ممنوع نیستند. 



— عابرین پیاده موظف اند در خیابان دو طرفه در خالف جهت اتومبیل ها حرکت کنند تا یک  
ماشین از راه منحرف شد دید داشته باشید و بتوانید عکس العمل مناسب را نشان دهید .  

— رانندگی با وسیله نقلیه ای که برگ معاینه فنی ندارد ممنوع است . 

— راننده ی هر وسیله نقلیه باید چهار مدرک را حتما با خود داشته باشد : 
                                                                                       ۱. گواهی نامه رانندگی  

                                                             ۲. برگ معاینه فنی معتبر  
                                                             ۳. کارت ماشین 

                                                             ۴. بیمه شخص ثالث 

— مدت اعتبار انواع گواهی نامه رانندگی ۱۰ سال میباشد و پس از پایان  
     اعتبار آن و در صورت احراز سالمت جسمی و روانی برای دوره های ۱۰ ساله  

     تمدید میگردد . ضمنا افرادی که سن آن ها بیش از ۷۰ سال است مکلف اند 
     هر ۵ سال یکبار جهت احراز سالمت جسمی و روانی به راهنمایی و رانندگی  

     مراجعه کنند .  



                          ۱. خسارت مالی : اگر توافق کردید که کدام مقصر است ، اول مدارک  گرفته  
                            میشود بعد به کنار راه می آییم ، اگر خسارت کم تر از ۵ میلیون بود و مقصر  
                            بیمه داشت مستقیم کپی مدارک را میگیریم بعد به آن شخص ثالثی که بیمه  

                            دارد میرویم  ، اگر توافق نکردید جای الستیک ها را با گچ عالمت میزنیم و به  
   تصادفات :         کنار راه می آییم . 

۲. خسارت جانی : 
                            

                           ۱. ماشین را حرکت نمیدهیم و به آمبوالنس زنگ میزنیم . 
                          ۲. اگـــر جـــایـــی بـــود کـــه آمـــبوالنـــس وجـــود نـــداشـــت مـــانـــند حـــالـــت قـــبل 
جــای الســتیک را عــالمــت گــذاری مــیکنیم و طــبق اصــولــی کــه بــرای انــتقال آســیب دیــده 

وجود دارد وی را به بیمارستان منتقل میکنیم . 

— رانندگان باید همواره بیمه نامه همراه داشته و در صورت درخواست پلیس 
     راهنمایی رانندگی ارائه کنند . 


