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  :مقدمه و توضیحات
 

 .نداین دستورالعمل براي کسانی است که به حرفۀ رانندگی به هر شکل اشتغال دار - 1

 .موارد ذکر شده مقابل هر بیماري، مواردي است که با وجود آنها راننده نمیتواند کارت سالمت دریافت کند - 2

باشد مگر در مواردي که میو معاینه بالینی اظهار نظر خود فرد  ،روش بررسی موارد مذکور، پرسش از راننده - 3
 .روش بررسی دیگري ذکر شده باشد

اختالالت سالمتی راننده پس از انجام کلیه اقدامات تشخیصی، درمانی و بازتوانی  اظهار نظر در مورد بیماري یا - 4
 .گیردانجام می

 :گیرد جز در مورد افراد زیر که باید معاینات سالیانه انجام گیردمعاینات رانندگان هر دو سال یکبار انجام می - 5

A.  سال سن 40االي برانندگان 

B.  واگیر شاملرانندگان مبتال به بیماریهاي مزمن غیر: 

I. رانندگان مبتال به دیابت 

II.  مذکور در این دستورالعمل تا زمان درمان (رانندگان مبتال به سایر اختالالت غدد آندوکرین
 )کامل

III.  مذکور در این دستورالعمل(رانندگان مبتال به اختالالت کلیوي( 

IV.  مذکور در این دستورالعمل(عضالنی   –رانندگان مبتال به اختالالت عصبی( 

V. مذکور در این دستورالعمل(عروقی   –ندگان مبتال به اختالالت قلبی ران( 

VI.   مذکور در این دستورالعمل(رانندگان مبتال به اختالالت نورولوژیک( 

VII.   مذکور در این دستورالعمل(رانندگان مبتال به اختالالت فشارخون( 

قید شده باشد، باید ذیل بیماري ه در سایر موارد خاص که فواصل معاینات یا مدت اعتبار کارت سالمت جداگان - 6
 . مطابق آنچه در دستورالعمل آمده انجام گیرد

، کپی آن در پرونده گر رؤیت شدهکارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت کلیه رانندگان باید توسط پزشک معاینه - 7
 .کتباً استعالم گردد در مواردیکه علت معافیت راننده مسایل پزشکی بوده، باید علت آن .معاینات بایگانی گردد

اي بوده و نظر نهایی در مورد سالمت راننده بر عهده پزشک طب نظر سایر متخصصین محترم صرفاً مشاوره - 8
 .باشدکار می
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  اختالالت بینائی 

  

  عارضه
، وسایط نقلیه امدادي ،رانندگان داراي گواهینامه پایه یک 

  وسایط حمل و نقل مواد سوختی، و مواد شیمیایی خطرناك
  موتور سیکلتو  ،رانندگان داراي گواهینامه پایه دو 

  کاهش حدت بینایی

بدون اصالح با یا مجموع حدت بینائی دو چشم 

10کمتر از 
20از بدون اصالح چشم بدتر  و دید  14

1 

  باشد کمتر 

مجموع حدت بینائی دو چشم با یا بدون 

10اصالح کمتر از 
12  

  در محور افقی درجه 120میدان دید کمتر از   در محور افقی درجه 120میدان دید کمتر از   ان بینائی دکاهش می

  اختالل دید رنگی 

 عدم تشخیص و افتراق سه رنگ زرد ، سبز و قرمز

  .بصورت مطلق

  کوررنگی نسبی منعی ندارد 

  منعی ندارد

  مطلقاً ممنوع  عمطلقاً ممنو  دید تک چشمی 

  مطلقاً ممنوع  مطلقاً ممنوع  دو بینی اصالح نشده 

  

کت و اسایر موارد نظیر همونیموس همی آنوپیا ، بی تمپورال همی آنوپیا، دید تونلی ، رتینیت پیگمنتوزا ، کاتار

  .قضاوت می شوند) مذکور درجدول(گلوکوم بر حسب عارضه ایجاد شده 

  .متریست انجام گیردمعاینات بینائی باید توسط اپتو

، و بررسی دید رنگی   confrontationبا حداقل ، بررسی میدان بینایی   E-chartبا حداقل بررسی حدت بینایی 

   .توسط اشیاء رنگی میباشدقرمز و زرد و سبز از طریق تشخیص سه رنگ 
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   )گوش( ائیشنواختالالت 

  

  عارضه
یه امدادي، رانندگان داراي گواهینامه پایه یک ، وسایط نقل

  وسایط حمل و نقل مواد سوختی، و مواد شیمیایی خطرناك
  رانندگان داراي گواهینامه پایه دو ، و موتور سیکلت

  کاهش شنوایی

، 500فرکانسهاي  متوسط آستانه شنوائی در

 45بیش از در هر دو گوش هرتز  2000و 1000

یا مجموع آستانه و ، )یا بدون اصالح با(دسی بل 

دسی بل  90وش چپ و راست بیش از شنوایی دو گ

   باشد

، 500متوسط آستانه شنوائی درفرکانسهاي 

 40بیش از در گوش بهتر هرتز  2000و 1000

  )با یا بدون اصالح(دسی بل 

  مطلقاً ممنوع  مطلقاً ممنوع  بیماري منیر  

  منعی ندارد  مطلقاً ممنوع  کري یکطرفه

  

  .باشددسی بل  90هرتز بیش از  2000و 1000، 500فرکانسهاي  متوسط آستانه شنوائی در: کري یکطرفهتعریف 

  .معاینات شنوائی باید توسط اودیومتریست انجام گیرد

  .در اطاقک آکوستیک می باشد  PTAبا انجام ) شنوایی سنجی(بررسی کاهش شنوایی 
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   غدد آندوکرین اختالالت 

  عارضه
رانندگان داراي گواهینامه پایه یک ، وسایط نقلیه 

دادي، وسایط حمل و نقل مواد سوختی، و مواد ام

  شیمیایی خطرناك

  رانندگان داراي گواهینامه پایه دو ، و موتور سیکلت

  مطلقاً ممنوع  دیابت وابسته به انسولین 

وپاتی دیابتی ینتوجود هر گونه اختالل بینایی یا ر -

که طبق معیارهاي عنوان شده در مبحث  پیشرونده

تالل ایجاد کند با تائید پزشک بینائی در دید فرد اخ

   متخصص چشم

د تزریق انسولین رهر گونه تغییر درتعداد موا -

با تائید در طی یکسال گذشته ) کاهش یا افزایش(

  پزشک متخصص داخلی یا فوق تخصص غدد

یا بستري در بیمارستان در طی  MIسابقه  -

  یکسال گذشته 

طبق آنچه در آخر آمده ( Hb A1C اختالل در-

  )است

دیابت غیر وابسته به 

  انسولین 

وجود هر گونه اختالل بینایی یا  جز منعی ندارد

رتینوپاتی دیابتی پیشرونده که طبق معیارهاي 

عنوان شده در مبحث بینائی در دید فرد اختالل 

   ایجاد کند با تائید پزشک متخصص چشم 

منعی ندارد جز وجود هر گونه اختالل بینایی یا 

ی پیشرونده که طبق معیارهاي رتینوپاتی دیابت

عنوان شده در مبحث بینائی در دید فرد اختالل 

  ایجاد کند با تائید پزشک متخصص چشم  

  تا زمان درمان قطعی   تا زمان درمان قطعی   هیپوگلسیمی غیر دیابتی

  بیماریهاي غده تیروئید

هیپرتیروئیدي و هیپوتیروئیدي کنترل نشده 

ختالالت قلبی و ا( اتیک و عارضه دارتومسمپ

  )عصبی

هیپرتیروئیدي و هیپوتیروئیدي کنترل نشده 

اختالالت قلبی و ( و عارضه دارسمپتوماتیک 

  )عصبی
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  ده پاراتیروئیدغبیماریهاي 
سمپتوماتیک هیپوپاراتیروئیدي کنترل نشده 

  ) ضعف عضالنی و هیپوتونی(

  سمپتوماتیک هیپوپاراتیروئیدي کنترل نشده 

  ) ونیضعف عضالنی و هیپوت(

  بیماریهاي غده هیپوفیز

 )بیمزهدیابت (نارسایی هیپوفیز پوستریور  -

  درمان نشده

نارسایی (نارسایی هیپوفیز انتریور  -

) Panhypopituitarismیا   ACTHایزوله

  درمان نشده

در تومورهاي هیپوفیز یا فضاي زین ترکی  -

  صورت ایجاد اختالل در میدان دید

درمان ) دیابت بیمزه(ور نارسایی هیپوفیز پوستری -

  نشده

نارسایی (نارسایی هیپوفیز انتریور  -

درمان ) Panhypopituitarismیا   ACTHایزوله

  نشده

ترکی در  تومورهاي هیپوفیز یا فضاي زین ترکی -

  صورت ایجاد اختالل در میدان دید

  بیماریهاي غدد آدرنال

درمان ) کوشینگ(پرکاري کورتکس آدرنال  -

  . عضالنی داده استکه ضعف نشده 

  ) آدیسون(کم کاري کورتکس آدرنال  -

 )فئوکروموسیتوم(پرکاري مدوالي آدرنال  -

که سردرد ، سرگیجه و تاري دید  درمان نشده

  .داده است

درمان نشده ) کوشینگ(پرکاري کورتکس آدرنال  -

  . که ضعف عضالنی داده است

درمان  )آدیسون(کم کاري کورتکس آدرنال  -

   نشده

درمان ) فئوکروموسیتوم(ي آدرنال پرکاري مدوال -

  .که سردرد ، سرگیجه و تاري دید داده استنشده 

  

  آکرومگالی

در صورتیکه عوارضی نظیر ضعف عضالنی ، 

درد ، خستگی سریع ، اختالالت بینایی ، بزرگی 

  قلب ، سردرد هاي غیر قابل کنترل داده باشد

رد، در صورتیکه عوارضی نظیر ضعف عضالنی ، د

خستگی سریع ، اختالالت بینایی ، بزرگی قلب ، 

  سردرد هاي غیر قابل کنترل داده باشد

  مطلقاً ممنوع   مطلقاً ممنوع   انسفالوپاتی هپاتیک
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  :بررسی دیابت

باشد، باید یک تست دیگر انجام گرفته و در صورتیکه در هر دو    FBS≥126اگر . میباشد  FBSبا انجام تست  

  .صادر میشودسالمت کارت باشد   Hb A1C  7> اگر. گیردمیانجام   Hb A1C باشد،  تست   FBS≥126تست  

  . صادر میشودسالمت باشد، با تائید متخصص داخلی یا فوق تخصص غدد کارت  Hb A1C 7 ≥ 10> اگر  

ت مشابه بر حسب نتیجه تس مجدداً بررسی شده وده و سه ماه دیگرباشد، کارت صادر نش   Hb A1C  10≤ اگر 

  .موارد باال اقدام میگردد
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  کلیوي اختالالت 

  

  عارضه
رانندگان داراي گواهینامه پایه یک ، وسایط نقلیه امدادي، 

  وسایط حمل و نقل مواد سوختی، و مواد شیمیایی خطرناك
  رانندگان داراي گواهینامه پایه دو ، و موتور سیکلت

CRF /دیالیز / همودیالیز

  پریتونئال

مگر با تأیید پزشک فوق تخصص کلیه ع مطلقاً ممنو

  مبنی بر عدم تداخل رانندگی با برنامه درمانی

مگر با تأیید پزشک فوق تخصص مطلقاً ممنوع 

مبنی بر عدم تداخل رانندگی با برنامه کلیه 

  درمانی

  پیوند کلیه 

بدون منع در صورت تأیید پزشک فوق تخصص 

مت مبنی بر عدم تاثیر سوء رانندگی بر سال کلیه

   فرد

بدون منع در صورت تأیید پزشک فوق 

مبنی بر عدم تاثیر سوء رانندگی تخصص کلیه 

  بر سالمت فرد
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  تنفسی اختالالت 

  

  عارضه
رانندگان داراي گواهینامه پایه یک ، وسایط نقلیه امدادي، 

  وسایط حمل و نقل مواد سوختی، و مواد شیمیایی خطرناك
  ، و موتور سیکلت رانندگان داراي گواهینامه پایه دو

 predictedمیزان % 60کمتر از  FVC  یا   FEV1   نارسایی تنفسی
 FEV1   یا  FVC  میزان % 60کمتر از

predicted  
  

سـؤاالت زیـر شـدت نارسـایی      معاینـه و ابتدا باید بر اساس تاریخچـه و . اسپیرومتري نباید براي کلیه رانندگان انجام گیرد

  :مشخص گردد رانندهتنفسی 

سطح هموار با افراد هم سن خود راه می روید ، ناچارید بـدلیل تنگـی نفـس     يآیا هنگامی که رو:  رسایی تنفسی خفیفنا

  آهسته تر از بقیه راه بروید؟

          متـر یـا چنـد دقیقـه راه رفـتن روي سـطح همـوار دچـار تنگـی نفـس            100دود آیـا پـس از حـ    : نارسایی تنفسی متوسط

  شوید؟یم

بدلیل تنگی نفس قادر به ترك یا مشکل داشته و مثل تعویض لباس آیا در انجام کارهاي روزانه  :سی شدیدنارسایی تنف

  منزل نیستید؟

در صورتیکه طبق اظهارات راننده، وي دچار نارسایی تنفسی متوسط و بیشتر باشد، الزم است که اسپیرومتري براي وي 

      .انجام گیرد
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   نورولوژیکاختالالت 

  

  عارضه
رانندگان داراي گواهینامه پایه یک ، وسایط نقلیه امدادي، 

  وسایط حمل و نقل مواد سوختی، و مواد شیمیایی خطرناك
  رانندگان داراي گواهینامه پایه دو ، و موتور سیکلت

  سرگیجه هاي مکرر درمان نشده    سرگیجه هاي مکرر درمان نشده    سرگیجه 

  سنکوپ هاي مکرر درمان نشده    شده سنکوپ هاي مکرر درمان ن   سنکوپ مکرر

  سنکوپ منفرد

  ماه پس از حمله  3تا 

سپس مجاز در صورت تأیید پزشک متخصص 

  نورولوژیست

  ماه پس از حمله  3تا 

سپس مجاز در صورت تأیید پزشک متخصص 

  نورولوژیست

  صرع ثابت شده 

  مطلقاً ممنوع 

سال پس از خاتمه  5پس از آن در صورتیکه تا 

  قطع دارو هیچ حمله اي نداشته باشد ،درمان و 

با تأیید پزشک متخصص نورولوژیست میتواند 

  .رانندگی کند

  مطلقاً ممنوع 

سال پس از خاتمه  یکپس از آن در صورتیکه تا 

  درمان و قطع دارو هیچ حمله اي نداشته باشد ،

با تأیید پزشک متخصص نورولوژیست میتواند 

  .رانندگی کند

 حمله منفرد تشنجی 

به شرط نداشتن آن ماه ، پس از  12مطلقاً ممنوع تا 

با عدم مصرف دارو حمله مجدد در این مدت و 

، میتواند تأیید پزشک متخصص نورولوژیست

  رانندگی کند

ماه ، پس از آن به شرط  3مطلقاً ممنوع تا 

نداشتن حمله مجدد در این مدت و عدم مصرف 

دارو با تأیید پزشک متخصص نورولوژیست، 

  تواند رانندگی کندمی
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تومورهاي خوش خیم و 

  CNSبدخیم 

بدون منع در صورت تأیید پزشک متخصص 

اب مبنی بر اینکه صنورولوژیست یا جراح مغز و اع

،  Coordinationتومور روي رانندگی ، قضاوت ، 

رکت و رفلکسهاي میدان دید ، حس تعادل ، قدرت ح

ري فرد تأثیري ندارد و تغییرات ناگهانی هوشیا

   .ایجاد نمیکند

بدون منع در صورت تأیید پزشک متخصص 

اب مبنی بر صنورولوژیست یا جراح مغز و اع

اینکه تومور روي رانندگی ، قضاوت ، 

Coordination  ، میدان دید ، حس تعادل ،

و  قدرت حرکت و رفلکسهاي فرد تأثیري ندارد

   . تغییرات ناگهانی هوشیاري ایجاد نمیکند

طی (ضربه به سر 

  )یکسال گذشته

بدون منع درصورت تأیید پزشک متخصص 

نورولوژیست مبنی بر درمان رضایت بخش 

  عوارض حاصل از ضربه 

بدون منع درصورت تأیید پزشک متخصص 

نورولوژیست مبنی بر درمان رضایت بخش 

  عوارض حاصل از ضربه 

آنوریسم جراحی نشده 

  شریانهاي مغز 
  مطلقاً ممنوع   مطلقاً ممنوع 

TIA ) بار 2بیش از (  

ماه منع مطلق سپس مجاز درصورت بررسی  6تا 

کامل و عدم تکرار حمالت با تأیید پزشک متخصص 

  نورولوژیست 

  اگر حمالت مکرر باشند منع مطلق رانندگی 

ماه منع مطلق سپس مجاز درصورت  6تا 

بررسی کامل و عدم تکرار حمالت با تأیید 

  پزشک متخصص نورولوژیست 

  ت مکرر باشند منع مطلق رانندگی اگر حمال

CVA  

ماه منع مطلق سپس مجاز در صورت تأیید  6تا 

مبنی بر رفع  پزشک متخصص نورولوژیست

  عوارض

ماه منع مطلق سپس مجاز در صورت  3تا 

مبنی بر  تأیید پزشک متخصص نورولوژیست

  رفع عوارض
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  اندامهاي فوقانی و تحتانی  حرکتیاختالالت 

  

  عارضه
ن داراي گواهینامه پایه یک ، وسایط نقلیه امدادي، رانندگا

  وسایط حمل و نقل مواد سوختی، و مواد شیمیایی خطرناك
  رانندگان داراي گواهینامه پایه دو ، و موتور سیکلت

  قطع یا فقدان عضو

حتی با اندام فوقانی  یک، قطع یا فقدان  یفلج -

  بکارگیري پروتز

  دست ، قطع یا فقدان شست هر دو یفلج -

یک انگشت در  2، قطع یا فقدان بیشتر از  یفلج -

  را مختل کند gripدست که 

اندام تحتانی زیر زانو حتی با بکارگیري یک قطع  -

  پروتز

قطع در قسمت قدامی پا، مفصل متاتارسوفالنژیال  -

  و پنجه بزرگ پا

فلجی ، قطع یا فقدان یک اندام فوقانی حتی با  -

  بکارگیري پروتز

  قطع یا فقدان شست هر دو دست  فلجی ، -

انگشت در  2فلجی ، قطع یا فقدان بیشتر از  -

  را مختل کند gripدست که دو هر

قطع هر دو اندام تحتانی زیر زانو حتی با  -

  بکارگیري پروتز

  

   

  مطلقاً ممنوع  مطلقاً ممنوع  ژيلژي و پاراپلکوادري پ

  یتیمدفر

 یتی شدید و محدودیت حرکت دراندامهايمدفر

کمر ، دست ، پا ، ستون فقرات ، (مؤثر در رانندگی 

  )قفسه صدري

یتی شدید و محدودیت حرکت دراندامهاي مدفر

کمر ، دست ، پا ، ستون فقرات (مؤثر در رانندگی 

  )، قفسه صدري

  محدودیت حرکت گردن
  درجه  45محدودیت حرکت بیش از  -

  گردنی castو  braceداشتن  -

  درجه  45محدودیت حرکت بیش از  -

  گردنی castو  braceداشتن  -

5قدرت عضالنی کمتر از کاهش قدرت عضالنی
4   

5 از قدرت عضالنی کمتر
مگر با تأیید پزشک  4

  متخصص مبنی بر عدم تأثیر در رانندگی 
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  عضالنی   –اختالالت عصبی 

  

  عارضه
ایه یک ، وسایط نقلیه رانندگان داراي گواهینامه پ

امدادي، وسایط حمل و نقل مواد سوختی، و مواد 

  شیمیایی خطرناك

  رانندگان داراي گواهینامه پایه دو ، و موتور سیکلت

 مطلقاً ممنوع  پارکینسون 

  درموارد شدید مطلقاً ممنوع

ــد پزشــک     ــف مجــاز درصــورت تأیی ــوارد خفی درم

  متخصص نورولوژیست و پزشک متخصص طب کار

MS  مطلقاً ممنوع 

  درموارد شدید مطلقاً ممنوع

ــد پزشــک     ــف مجــاز درصــورت تأیی ــوارد خفی درم

  متخصص نورولوژیست و پزشک متخصص طب کار

 مطلقاً ممنوع  میوپاتی

  درموارد شدید مطلقاً ممنوع

ــد پزشــک     ــف مجــاز درصــورت تأیی ــوارد خفی درم

  متخصص نورولوژیست و پزشک متخصص طب کار

ALS  مطلقاً ممنوع 

  رد شدید مطلقاً ممنوعدرموا

ــد پزشــک     ــف مجــاز درصــورت تأیی ــوارد خفی درم

  متخصص نورولوژیست و پزشک متخصص طب کار

 مطلقاً ممنوع ماسکوالر دیستروفی

  درموارد شدید مطلقاً ممنوع

ــد پزشــک     ــف مجــاز درصــورت تأیی ــوارد خفی درم

  متخصص نورولوژیست و پزشک متخصص طب کار
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  روانی  -روحی اختالالت 

  

  هعارض
رانندگان داراي گواهینامه پایه یک ، وسایط نقلیه امدادي، 

  وسایط حمل و نقل مواد سوختی، و مواد شیمیایی خطرناك
  رانندگان داراي گواهینامه پایه دو ، و موتور سیکلت

  مطلقاً ممنوع  مطلقاً ممنوع  سایکوز 

  مطلقاً ممنوع  مطلقاً ممنوع bipolarاختالل خلق 

مصرف داروهاي محرك 

  CNSمخدر  یا
  مطلقاً ممنوع  مطلقاً ممنوع

  مطلقاً ممنوع  مطلقاً ممنوع  اعتیاد به الکل 

اعتیاد به هر نوع ماده 

  مخدر
  مطلقاً ممنوع  مطلقاً ممنوع

ی یتاختالل شخص

antisocial 

  

  مطلقاً ممنوع  مطلقاً ممنوع

  مطلقاً ممنوع  مطلقاً ممنوع  دمانس

  مطلقاً ممنوع  مطلقاً ممنوع  لزایمرآ
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  اختالالت خواب

  

  :بررسی آپنه خواب

 :بررسی گردد ،عالیم زیر در هنگام خواب شبانهوجود در ابتدا باید ریسک فاکتورها و نیز 

 خرخر و قطع تنفس شبانه  •

  دهان و گلو در صبحگاه  سردرد و خشکی •

• BMI   30باالتر از   

 سانتی متر  40دور گردن بیش از  •

  .اگر  هیچیک از ریسک فاکتورها یا عالیم باال وجود نداشته باشد راننده کارت سالمت دریافت میکند 

براي )  ESS    )Epworth Sleepiness Scaleاگر یکی از ریسک فاکتورها یا عالیم باال وجود داشته باشد، باید تست

    .راننده انجام گیرد

اگر نتیجه . باشد کارت سالمت دریافت میکنند 13آنان کمتر از  (ESS )رانندگانی که امتیاز تست میزان خواب آلودگی

 MWT (Maintenance of Wakefulness Test)   یا استاندارد یا بیشتر باشد می بایست پلی سومنوگرافی 13تست 

  .اجازه رانندگی ندارند شوند و تا حصول نتیجه

  عارضه
رانندگان داراي گواهینامه پایه یک ، وسایط نقلیه 

امدادي، وسایط حمل و نقل مواد سوختی، و 

  مواد شیمیایی خطرناك

رانندگان داراي گواهینامه پایه دو ، و موتور 

  سیکلت

  مطلقاً ممنوع تا زمان درمان کامل  تا زمان درمان کامل مطلقاً ممنوع   آپنه خواب

 مطلقاً ممنوع مطلقاً ممنوع  ارکولپسین

 مطلقاً ممنوع تا زمان درمان کامل مطلقاً ممنوع تا زمان درمان کامل   طی روز خواب آلودگی
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 RDI  ( Respiratory Disturbance Index)شده اند و ) تست خواب ( رانندگانی که تست پلی سومنوگرافی استاندارد 

و یا باالتر گزارش شده باشد اجازه رانندگی  15اگر نتیجه تست . باشد کارت سالمت دریافت میکنند 15آنها کمتر از 

کارت  ،بدست آید 11باالتر از MSL  (Mean Sleep Latency) آنها  MWT تیجه تست ندر رانندگانی که . ندارند

بدست آید اجازه رانندگی  11پایینتر یا مساوي MSL آنها   MWT نتیجه تست در رانندگانی که .  سالمت دریافت میکنند

  .ندارند

 RDIاندکس  ررسی شوند و در صورتیکه ب در صورت درمان می بایست مجدداً  رانندگانی که از رانندگی منع شده اند،

باالتر از   MSLنتیجه  ،    MWT  (Maintenance of Wakefulness Test-20 minutes)در تست  و  شود15کمتر از 

  .ریافت کنند دبدست آید، می توانند کارت سالمت  11

  

  :بررسی نارکولپسی

  .لودگی طی روز بررسی گرددو خواب آ در افراد مشکوك به نارکولپسی باید وجود کاتاپلکسی

از دست دادن ناگهانی قدرت و تون عضالنی و کالپس ناگهانی در اثر محرکهاي هیجانی شدید نظیر خنده، : کاتاپلکسی

  خشم، ترس یا تعجب

  . اگر  کاتاپلکسی و خواب آلودگی طی روز وجود نداشته باشد راننده کارت سالمت دریافت میکند

  .آمده برخورد میگردد قسمت بعدشته باشد طبق آنچه در اگر خواب آلودگی طی روز دا

براي راننده انجام  )Multiple Sleep Latency Test( استاندارد   MSLT تست دبای اگر راننده کاتاپلکسی داشته باشد، 

  .گیرد و تا حصول نتیجه اجازه رانندگی ندارند

تشخیص نارکولپسی مطرح شده و رانندگی منع  یا بیشتر وجود داشته باشد، REM Stageدو MSLT گر در تست ا 

 .در غیر اینصورت راننده کارت سالمت دریافت میکند. مطلق دارد
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 :بررسی خواب آلودگی طی روز

  .انجام گیرد  ESS خواب آلودگی طی روز داشته باشد، باید تست   راننده اگر 

باشد ، کارت سالمت دریافت  13آنان کمتر از  ) ESS   )Epworth Sleepiness Scale رانندگانی که امتیاز تست  

  . شوند MWT و یا بیشتر باشد می باید تست ESS13 اگر نتیجه تست . میکنند

بدست آید، می توانند  11باالتر از   MSLنتیجه  (Maintenance of Wakefulness Test-20 minutes)   اگردر تست

  .ریافت کنند دکارت سالمت 

 MSL   بدست آید ،تا درمان خواب آلودگی طی روز و حصول 11پایینتر یا مساوي   MSLجهنتی  MWTاگر در تست  

  .،اجازه رانندگی ندارند MWTدر تست مجدد  11باالتر از 
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  فشار خون  اختالالت 

  

  عارضه
رانندگان داراي گواهینامه پایه یک ، وسایط نقلیه امدادي، 

  و مواد شیمیایی خطرناكوسایط حمل و نقل مواد سوختی، 
  رانندگان داراي گواهینامه پایه دو ، و موتور سیکلت

فشار سیستولیک بین 

179 – 160   

  یا 

فشار دیاستولیک بین 

104 – 90    

ماهه  6در این صورت راننده کارت مشروط 

ماه بعد اگر هنوز  6درمراجعه . دریافت می کند

هه ما 6فشار در همین محدوده باشد باز هم کارت 

دریافت می کند ولی اگر فشار سیستولیک به زیر 

ده باشد یرس 90یا فشار دیاستولیک به زیر  160

  . کارت یکساله دریافت می کند

ماهه  6در این صورت راننده کارت مشروط 

ماه بعد اگر هنوز  6درمراجعه . دریافت می کند

 6فشار در همین محدوده باشد باز هم کارت 

لی اگر فشار ماهه دریافت می کند و

یا فشار دیاستولیک به  160سیستولیک به زیر 

ده باشد کارت یکساله دریافت می یرس 90زیر 

  . کند

باالتر فشار سیستولیک 

   180یا مساوي 

  یا 

فشار دیاستولیک 

    105باالتریا مساوي 

مـاه بعـد    3راننده کـارت دریافـت نمـی کنـد و بایـد      

حـدوده  اگر بـاز هـم فشـار در همـین م     .مراجعه کند

باشد باز هم کارت دریافت نمی کنـد و بایـد مجـدداً    

  . سه ماه بعد مراجعه کند

90 - 104اگر فشار به محدوده 
رسیده باشد مثـل   160 - 179

ماهــه  6پروتکــل بــاال رفتــار خواهــد شــد و کــارت  

  . دریافت می کند

90اگر فشار به زیر 
رسیده باشـد کـارت یکسـاله     160

  .یافت می کنددر

ماه بعد  3راننده کارت دریافت نمی کند و باید 

ــاز هــم فشــار در همــین    ــد اگــر ب مراجعــه کن

محدوده باشد باز هم کارت دریافت نمی کند و 

  . باید مجدداً سه ماه بعد مراجعه کند

90 - 104اگر فشار به محدوده 
رسیده باشد  160 - 179

 6کـارت  مثل پروتکل باال رفتار خواهـد شـد و   

  . ماهه دریافت می کند

90اگر فشار بـه زیـر   
رسـیده باشـد کـارت     160

  .یکساله دریافت می کند
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  قلبیاختالالت 

  عارضه
رانندگان داراي گواهینامه پایه یک ، وسایط نقلیه 

امدادي، وسایط حمل و نقل مواد سوختی، و مواد 

  شیمیایی خطرناك

  ه پایه دو ، و موتور سیکلترانندگان داراي گواهینام

انفارکتوس میوکارد ، 

Unstable angina 

ماه منع مطلق پس از آن مجاز در صـورت   3تا 

بـدون  و اکو کاردیو گرافـی  انجام تست ورزش 

شتن سایر موارد منع رانندگی باتأیید پزشـک  دا

 MET 7مبنی بر دستیابی به  متخصص قلب

رت ماه منع مطلـق پـس از آن مجـاز در صـو     3تا 

انجام تست ورزش و اکـو کـاردیو گرافـی بـدون     

داشتن سایر موارد منـع راننـدگی باتأییـد پزشـک     

  MET 7متخصص قلب مبنی بر دستیابی به 

  بیماري عروق کرونر
 Left)گرفتگــی شــریان اصــلی کرونــر چــپ  

main)   50بیش از%  

  (Left main)گرفتگی شریان اصلی کرونر چپ 

  %50بیش از 

  گذاري Stentو  PTCAپس از 

تــا یــک هفتــه منــع مطلــق پــس از آن مجــاز در  

انجام تست ورزش و اکوکـاردیوگرافی  صورت 

ــا  ــب  ب ــد پزشــک متخصــص قل ــر   تأیی ــی ب مبن

  MET 7دستیابی به 

ماهـه صـادر شـده و     6براي ایـن افـراد کـارت    

د با تأیید پزشـک متخصـص   عماه ب 6تمدید در 

. باشـد مـی   MET 7مبنی بر دسـتیابی بـه   قلب 

  .یکساله صادر میشود سپس کارت

تا یک هفته منع مطلق پس از آن مجاز در صورت 

تأییـد  انجام تسـت ورزش و اکوکـاردیوگرافی بـا    

مبنــی بــر دســتیابی بــه   پزشــک متخصــص قلــب

MET 7  
ماهه صادر شده و تمدیـد   6براي این افراد کارت 

مبنـی  د با تأیید پزشک متخصص قلب عماه ب 6در 

سـپس کـارت   . دباشمی   MET 7بر دستیابی به 

  .یکساله صادر میشود

CABG  

ماه منع مطلق پس از آن مجـاز درصـورت    3تا 

بـدون  و اکوکـاردیوگرافی  انجـام تسـت ورزش   

داشتن سایر موارد منع رانندگی با تأیید پزشک 

  MET 7مبنی بر دستیابی به متخصص قلب 

ماه منع مطلـق پـس از آن مجـاز درصـورت      3تا 

ــاردیانجــام تســت ورزش   ــدون وگرافی و اکوک ب

داشتن سایر موارد منع رانندگی بـا تأییـد پزشـک    

  MET 7مبنی بر دستیابی به متخصص قلب 

VF  وVT مطلقاً ممنوع مطلقاً ممنوع  پایدار 
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  ICDداشتن 

(Implantable Cardioverter 
Defibrillator) 

 مطلقاً ممنوع مطلقاً ممنوع

VT حمله اي ناپایدار،  

 ،ايتاکیکاردي فوق بطنی حمله 

فیبریالسیون یا فالتر حمله اي 

فیبریالسیون یا فالتر  ،دهلیزي

اختالالت گره  ،مزمن دهلیزي

برادیکاردي (سینوسی 

  سینوسی،

(Sinus exit block , sinus 

arrest ,SSS  

بدون ممنوعیت درصورت نبودن بیماري قلبـی  

زمینه اي، عدم وجود ایسـکمی مغـزي ، سـابقه    

ی سیسـتمیک و  اختالل هوشیاري ، خطر آمبـول 

  با تأیید پزشک متخصص قلب

بدون ممنوعیت درصـورت نبـودن بیمـاري قلبـی     

زمینـه اي، عــدم وجـود ایســکمی مغـزي ، ســابقه    

اختالل هوشیاري ، خطر آمبولی سیسـتمیک و بـا   

  تأیید پزشک متخصص قلب

AV block , Intraventriculer 
block  

، انســداد ســه  2تیــپ  Mobitzانســداد از نــوع 

 AVشــاخه هــاي هــدایتی و انســداد   شــاخه از

  . درجه سه اکتسابی منع مطلق رانندگی دارد

سـایر مـوارد مجـاز در صـورت تأییـد پزشــک      

متخصص قلب بـدون وجـود ایسـکمی مغـزي ،     

ــتالل   ــابقه اخـ ــه اي ، سـ ــی زمینـ ــاري قلبـ بیمـ

  هوشیاري و خطر آمبولی سیستمیک 

، انسداد سه شـاخه   2تیپ  Mobitzانسداد از نوع 

درجـه سـه    AVهاي هـدایتی و انسـداد   از شاخه 

  . اکتسابی منع مطلق رانندگی دارد

ــد پزشــک    ســایر مــوارد مجــاز در صــورت تأیی

متخصــص قلــب بــدون وجــود ایســکمی مغــزي ، 

بیماري قلبی زمینه اي ، سابقه اختالل هوشـیاري  

  و خطر آمبولی سیستمیک 

Pacemaker 

سـپس مجـاز در صـورت     ،منع مطلق تا یک ماه

ایسـکمی  متخصص قلب و نداشتن  تأیید پزشک

  مغزي 

سپس مجاز در صورت  ،منع مطلق تا یک ماه

ایسکمی تأیید پزشک متخصص قلب و نداشتن 

  مغزي
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CHF ،  LV dysfunction  

  کاردیومیوپاتی

طبـق اعـالم نظـر     فانکشـن  IV , III, IIکالس 

  متخصص قلب

طبـق اعـالم نظـر     فانکشـن  IV , III, IIکـالس  

  متخصص قلب

ماه پـس از پیونـد سـپس مجـاز      6منع مطلق تا  لب پیوند ق

درصورت تأیید پزشک متخصـص قلـب بـدون    

  وجود سایر موارد منع رانندگی 

مـاه پـس از پیونـد سـپس مجـاز       6منع مطلـق تـا   

درصــورت تأییــد پزشــک متخصــص قلــب بــدون 

  وجود سایر موارد منع رانندگی 

  
  :بندي فانکشن طبقه

فعالیتهاي فیزیکی معمول روزانه موجب خستگی غیر متعارف، تپش قلب، تنگی نفس  . تهاي فیزیکیبدون محدودیت در فعالی: Iکالس 
  .شودیا آنژین صدري نمی

فعالیتهاي فیزیکی معمول روزانه موجب خستگی، . در استراحت مشکلی ندارد. محدودیت مختصر در فعالیتهاي فیزیکی: IIکالس 
  .دشوتپش قلب، تنگی نفس  یا آنژین صدري می

فعالیتهاي کمتر از حد فعالیتهاي فیزیکی معمول روزانه . در استراحت مشکلی ندارد. محدودیت بارز در فعالیتهاي فیزیکی: IIIکالس 
  .شودموجب خستگی، تپش قلب، تنگی نفس  یا آنژین صدري می

فعالیتهاي فیزیکی بدون دچار شدن به قادر به انجام هیچ . در استراحت داراي عالیم نارسایی قلبی یاآنژین صدري است :IVکالس 
  .یابدافزایش میو ناراحتی فرد با هر فعالیت فیزیکی عالیم . نیست عالیم باال
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  دریچه اي قلب  اختالالت

  
 

  عارضه
رانندگان داراي گواهینامه پایه یک ، وسایط نقلیه 

امدادي، وسایط حمل و نقل مواد سوختی، و مواد 

  شیمیایی خطرناك

  داراي گواهینامه پایه دو ، و موتور سیکلترانندگان 

   (AS)تنگی آئور ت 

منع مطلق در مواردیکه سـطح دریچـه کمتـر از    

cm2 1 درسایر . است و داشتن ایسکمی مغزي

موارد مجاز در صورت تأیید پزشک متخصص 

  قلب بدون وجود ایسکمی مغزي 

منـع مطلــق در مواردیکــه ســطح دریچــه کمتــر از  

cm2 1  درسـایر  . ایسـکمی مغـزي  است و داشتن

موارد مجاز در صورت تأیید پزشـک متخصـص   

  قلب بدون وجود ایسکمی مغزي 

  (AI)نارسائی آئورت 

  (MS)تنگی میترال 

 (MR)نارسایی میترال

آریتمـی  احتمـال  منع مطلق در صـورت وجـود   

  خطرناك و ایسکمی مغزي 

در سایر موارد مجاز در صورت تأییـد پزشـک   

  متخصص قلب 

ــق د آریتمــی  احتمــالر صــورت وجــود منــع مطل

  خطرناك و ایسکمی مغزي 

در سایر موارد مجـاز در صـورت تأییـد پزشـک     

  متخصص قلب 

درمان جراحی دریچه هاي 

  قلبی 

ماه سپس مجاز درصورت تأیید  3ق تا لمنع مط

پزشک متخصص قلب و عـدم وجـود عـوارض    

  ترومبوآمبولیک

ماه سپس مجـاز درصـورت تأییـد     3ق تا لمنع مط

متخصــص قلــب و عـدم وجــود عــوارض   پزشـک 

  ترومبوآمبولیک
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  عروقی اختالالت

  

  عارضه
رانندگان داراي گواهینامه پایه یک ، وسایط نقلیه 

امدادي، وسایط حمل و نقل مواد سوختی، و مواد 

  شیمیایی خطرناك

  رانندگان داراي گواهینامه پایه دو ، و موتور سیکلت

  cm 5ریسم درمان نشده بزرگتر یا مساوي آنو  cm 5وي امس ارمان نشده بزرگتر یریسم دآنو  آنوریسم شریان آئورت 

ــوع انســداد      اختالالت عروق محیطی  ــر ن ــود و ه ــر ، رین ــاي برگ بیماریه

  Claudicationآرتریواسکلروتیک که منجر به 

  شود

ــوع انســداد     ــود و هــر ن ــر ، رین ــاي برگ بیماریه

  Claudicationآرتریواسکلروتیک که منجر به 

  شود
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Epworth Sleepiness Scale    
              

  ) نـه اینکـه فقـط احسـاس خسـتگی بکنیـد       ( ؟در صورت قرار گیري در موقعیتهاي زیر ، چقدر احتمال دارد که به خواب بروید و یا چرت بزنید 
یراً انجام نداده اید ،سعی کنیـد باتوجـه بـه کارهـاي     حتی اگربعضی ازاین مواردرا اخ .مربوط به روش زندگی شما درحال حاضراستاین قسمت 

  حاالتی چه اثري روي شما خواهد گذاشت ؟    مشابه ، دریابید که چنین
  

                               نشستن و مطالعه کردن-1
                    ت چرت می زنم      اغلب اوقا -3معموالً چرت می زنم   -2احتمال کمی دارد که چرت بزنم    -1هرگزچرت نمی زنم   -0    
  تماشاي تلویزیون       -2     
                          اغلب اوقات چرت می زنم       -3معموالً چرت می زنم   -2احتمال کمی دارد که چرت بزنم    -1هرگزچرت نمی زنم    -0       

     نشستن و باکسی صحبت کردن   -3  
                                    اغلب اوقات چرت می زنم -3معموالً چرت می زنم    -2احتمال کمی دارد که چرت بزنم     -1نمی زنم    هرگزچرت -0     

    بعد از ناهار ، آرام در محیطی نشستن -4    
                                                        ب اوقات چرت می زنم                          اغل -3معموالً چرت می زنم   -2احتمال کمی دارد که چرت بزنم   -1  هرگزچرت نمی زنم  -0

     )لسۀ سخنرانیسینما یا ج(بدون فعالیت در یک مکان عمومی نشستن -5  
                                                                                                                           اغلب اوقات چرت می زنم               -3معموالً چرت می زنم    -2احتمال کمی دارد که چرت بزنم     -1هرگزچرت نمی زنم   -0 

          .به عنوان مسافر در یک اتومبیل به طوریکه یکساعت بدون توقف باشید -6  
    اغلب اوقات چرت می زنم                         -3معموالً چرت می زنم    -2احتمال کمی دارد که چرت بزنم     -1هرگزچرت نمی زنم   -0

   )به طوریکه محیط مناسب بوده و اجازة این کار را داشته باشید(تراحت بعد از ظهر دراز کشیدن براي اس-7  
                  اغلب اوقات چرت می زنم       -3معموالً چرت می زنم  -2احتمال کمی دارد که چرت بزنم   -1   گزچرت نمی زنم  هر-0  

                ر یک وسیلۀ نقلیه هنگامی که براي دقایقی در ترافیک متوقف است د -8  
            اغلب اوقات چرت می زنم                   -3معموالً چرت می زنم    -2 احتمال کمی دارد که چرت بزنم  -1هرگزچرت نمی زنم    -0     

 
  

شده و امتیـاز نهـایی    میزان امتیاز بدست امده از سؤاالت با هم جمع زده. میزان امتیاز فرد از هر سؤال در کنار هر پاسخ مشخص شده است
  .مشخص میگردد
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