
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 www.test-drive.ir –تست درایو 

 تابلوهای بازدارنده یا انتظامی

 نی. اندیگو یم زین یانتظام یبازدارنده، تابلوها یها نشان ایبه تابلوها 

قرمز رنگ هستند و نوع  هیبا نوار حاش رهیبه صورت دا شتریعالئم ب

 ی. از تابلوهادهند یعالمت خاص نشان م لهیرا به وس تیممنوع

رانندگان به  شتریو دقت ب تیبه جهت اهم ستیا یبازدارنده، تابلو

 ای ستیکامالً قرمز رنگ و با نوشته ا نهیبا زم یلعصورت هشت ض

STOP حق  تیرعا یتابلو تیاست. به لحاظ اهم در نظر گرفته شده

 .باشد یم نییتابلو به سمت پا نیسر ا ایتقدم تنها راس 

 
 ایست

 

 
 رعایت حق تقدم

 
 خیابان اصلی

 
 پایان خیابان اصلی

 
 حق تقدم عبور با شما

 
 ا وسیله نقلیه مقابل استحق تقدم عبور ب

 
 ورود ممنوع

 

 
 ورود از هر دو طرف ممنوع

 
 عبور سواری ممنوع
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 موتور سیکلت ممنوع عبور

 
 عبور دوچرخه ممنوع

 
 عبور موتور گازی ممنوع

 
 عبور کامیون ممنوع

 
 عبور کامیون یدک دار ممنوع

 
 عبور خودرو با یدک ممنوع

 
 عبور وسائل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع

 
 عبور پیاده ممنوع

 
 عبور گاری ممنوع

 
 چرخ دستی ممنوع عبور
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 عبور خودرو کشاورزی ممنوع

 
 عبور وسائل نقلیه موتوری ممنوع

 
 عبور کلیه وسائل نقلیه ممنوع

 
 دور زدن ممنوع

 
 ض بیش از دو متر ممنوععبور با عر

 
 ممنوع متر ۲٫۹عبور با ارتفاع بیش از 

 
 ممنوع تن ۵٫۵عبور وسائل نقلیه با وزن بیش از 

 
 ممنوع محور هر بر تن ۲٫۴عبور با بار بیش از 

 
 متر ممنوع ۰۱عبور کامیون با طول بیش از 

 
 متر ممنوع ۵۱رعایت فاصله کمتر از 
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 گردش به چپ ممنوع

 
 گردش به راست ممنوع

 
 سبقت ممنوع

 
 ون ممنوعسبقت برای کامی

 
 کیلومتر بر ساعت ممنوع ۰۱سرعت بیش از 

 
 بوق زدن ممنوع

 
 (بازرسی )گمرک -ایست 

 
 ها ن تمام محدودیتپایا

 
 کیلومتر ۰۱پایان محدودیت سرعت 

 
 پایان سبقت ممنوع
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 پایان سبقت ممنوع برای کامیون

 
 توقف )پارک( ممنوع

 
 ممنوع "توقف مطلقا

 (پارک و ایستادن ممنوع)

 
 پایان منطقه توقف ممنوع

 
 توقف در روزهای فرد هفته ممنوع

 
 توقف در روزهای زوج هفته ممنوع

 
 فقط عبور به چپ مجاز است

 
 فقط عبور به راست مجاز است

 
 عبور مستقیم مجاز استفقط 

 
 عبور از سمت راست مجاز است
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 عبور از سمت چپ مجاز است

 
 فقط گردش به چپ مجاز است

 
 فقط گردش به راست مجاز است

 
 پ مجاز استفقط مستقیم و گردش به چ

 
 فقط مستقیم و گردش به راست مجاز است

 
 عبور از هر دو سمت مجاز است

 
 جهت عبور در میدان

 
 گردش به چپ و راست مجاز است

 
 از استدور زدن مج

 
 فقط عبور دوچرخه مجاز است
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 فقط عبور پیاده مجاز است

 
 فقط عبور اسب سوار مجاز است

 
 کیلومتر ۰۱حداقل سرعت 

 
 کیلومتر ۰۱پایان حداقل سرعت 

 
 فقط با زنجیر چرخ عبور

 
فقط عبور دوچرخه و پیاده مجاز است )مسیر 

 (مشترک

 
فقط عبور دوچرخه و پیاده مجاز است )مسیر غیر 

 (مشترک

 
 راه یک طرفه

 
 فقط عبور اتوبوس مجاز است
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 محدودیت عبور کامیون در مسیر مشخص

 
 پیش انتخاب مسیر

 
 بست و مسیر عبوری نمایش مسیر بن

 
 خیابان یک طرفه

 
 یژه عبورخط و

 
 های عبور حداکثر سرعت در خط

 
 عبور چرخ دستی ممنوع

 
 عبور اتوبوس ممنوع

 
 سوارکاری ممنوع
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 مسیر کامیون حامل کاالی خطرناک

 
 حداقل سرعت در خط عبور

 های هشداردهنده یا اخطاری راهنمایی و رانندگی نشان

این تابلوها بیشتر به شکل مثلث با نوارهای حاشیه 

قرمز رنگ و زمینه سفید رنگ هستند که یک راس 

داخل آن نوع خطر به  آن به طرف باال بوده و در

وسیله عالئمی خاص با رنگ مشکی نشان داده 

 .است شده

 
 پیچ به چپ

 
 پیچ به راست

 
 (های پی در پی )نخستین پیچ به چپ پیچ

 
 (های پی در پی )نخستین پیچ به راست پیچ

 
 ٪۰۲شیب سرازیری 

 
 ٪۰۲شیب سرباالیی 

 
 پل متحرک

 
 شود راه از چپ باریک می
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 شود راه از راست باریک می

 
 شود جاده باریک می

 
 خطر سقوط در آب

 
 دست انداز

 
 برآمدگی

 
 خطرناک شانه

 
 راه لغزنده

 
 پرتاب سنگ

 
 ریزش سنگ

 
 جاده دو طرفه است

 
 عبور عابر پیاده

 
 گذرگاه عابر پیاده
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 کودکان عبور

 
 عبور دوچرخه سوار

 
 عبور حیوانات اهلی

 
 عبور حیوانات وحشی

 
 ران مشغول کارندکارگ

 
 چراغ راهنما

 
 تقاطع

 
 تقاطع

 
 تقاطع

 
 تقاطع

 
 تقاطع

 
 عتقاط
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 جهت وزش باد شدید از چپ

 
 ورود به راه اصلی از راست

 
 ورود به راه اصلی از چپ

 
 تقاطع فرعی و اصلی

 
 میدان

 
 ورود به راه اصلی از چپ

 
 اطع راه آهن با راه بندتق

 
 تقاطع راه آهن بدون راه بند

 
 تقاطع مسیر قطار شهری

 
 خطر

 
 م ترافیکتراک

 
 سرباالیی
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 سرپایینی

 
 پرواز هواپیما در ارتفاع کم

 ای روکش جاده

 

های جاده استفاده از خطوط و عالئم فیزیکی  روکش

گردد.  ها نصب می خاص است که بر روی جاده

 .زیگزاگ توقف ممنوع از این نوع است

 ر ایرانتابلوهای مختلف عالئم رانندگی د

 



            



                                                



                                               



                                       



                                                



                                    



                                        



                                    



                                   



                                               



                                               



                                     



                                                 



                                     



                                     



                              



                                      



                    




