
 قوانین 
 رانندگیگواهینامه دریافت 

 کانادادر  



 اعتبارنامه مجری
 

مهیار حالج پور هستم،عضو رسمی شورای قانون گذاری من 
ICCRCامور مهاجرت کانادا  مشاور رسمی مهاجرت کانادا  ،

RCIC زندگی من صرف این می .یا اصطالحا وکیل مهاجرت
شود که اطمینان حاصل کنم که ممتاز ترین خدمات تخصصی 

حقوق مهاجرت کانادا را در مجموعه حقوقی مهاجرتی 
شرکت توسعه بیزینس ،سرمایه .کاناداپاس ارائه می دهیم

گام به گام با بهترین  i3 Capitalگذاری استارت آپ 
متخصصین و مشاورین در خدمت اهداف کارآفرینانی است که 

و همچنین در . برای پیشبرد اهدافشان به ما اعتماد کرده اند
کنار همکارانم در کاریابی مهیار با مجوز رسمی از وزارت کار ایران 
برای تحقق برنامه های کاریابی بین المللی موکلین پارسی زبان 

.می کوشیم  



 گواهینامه های رانندگی در کشور کانادا
 

برای این که بتوانید به صورت قانونی در کشور کانادا رانندگی کنید، 

نیازمند یک مدرک معتبر هستید که استان محل اقامت شما آن را 

ارائه کرده است و این گواهینامه باید در هر زمانی که مشغول رانندگی 

اگرچه یک استان به شما گواهینامه را اعطا . هستید همراه شما باشد

می کند اما شما به کمک آن می توانید در هر منطقه از کانادا رانندگی 

 .کنید

اگر شما یک گواهینامه معتبر از کشور خود دارد، احتماال بتوانید مدتی 

پس از ورود به خاک کانادا رانندگی کنید اما باید در این رابطه با مجوز 

اگر قصد دارید از . های الزم را از مقامات محلی دریافت کنید

گواهینامه رانندگی خود استفاده کنید، باید اجازه رانندگی بین المللی 

این مدرک . را از کشور محل زندگی خود دریافت کرده باشید IDPیا 

 .باید به زبان انگلیسی یا فرانسوی ترجمه شده باشد
 
 



 آشنایی با برخی از قوانین رانندگی در کانادا
 

این بخش از مقاله برخی از مهم ترین قوانین رانندگی در در 
قوانینی که معموال در بسیاری از . کانادا را معرفی خواهیم کرد

 :کشورهای جهان نیز رایج هستند

شما و کلیه مسافران حاضر در اتومبیل شما باید در طول مسیر •

 .همواره کمربند ایمنی خود را بسته نگه دارید

کیلومتر  120. سرعت بر حسب کیلومتر بر ساعت محاسبه می شود•

بر ساعت، باالترین سرعت مجاز در کانادا است که در برخی از بزرگ 

سرعت معمول در محیط شهری . راه ها می توان از آن استفاده کرد

کیلومتر بر ساعت است و در برخی از نقاط استفاده از این  50

 .سرعت نیز ممنوع است

 .همواره از سمت راست برانید•

 .همواره حق با عابر پیاده است•

 
 



دوچرخه سواران باید از قوانین راهنمایی پیروی کنند اما وظیفه •

 .رانندگان است که مراقب حرکت آن ها باشند

صورتی که مسیر پیش رو خلوت باشد، می توان هنگام قرمز در •

این قانون در شهر . بودن چراغ راهنمایی به سمت راست پیچید

در برخی از تقاطع ها، نیز . مونترئال به طور کلی ممنوع شده است

به وسیله تابلو های راهنمایی و رانندگی، گردش به راست ممنوع 

 .اعالم شده است

 .توقف کامل در چهار راه ها و رعایت حق تقدم الزامی است•

استفاده از هر وسیله یا عاملی که موجب حواس پرتی راننده می •

 .شود مانند موبایل، ممنوع است

افرادی که تحت تاثیر مصرف الکل هستند، در صورت رانندگی •

 .مجازات خواهند شد

 آشنایی با برخی از قوانین رانندگی در کانادا



برخورد قانونی در هنگام تصادفات رانندگی در 
 کانادا

که شما با یک وسیله نقلیه، اموال عمومی یا عابر پیاده تصادف زمانی 
می کنید، باید در محل حادثه بمانید و تا زمانی که پلیس به شما اجازه 

در صورتی که در تصادف گرفتار شده . نداده است، محیط را ترک نکنید
تماس بگیرید تا امکان دسترسی شما به پلیس و  911اید، با شماره 

در هنگام تصادف باید اطالعات زیر را از فردی که . آمبوالنس فراهم شود
با او تصادف کرده اید دریافت کنید و اطالعات خود را نیز در اختیار او 

 .قرار دهید
 نام کامل•
 آدرس•
 شماره تلفن•
 شماره گواهینامه•
 شماره پالک خودرو•
 شرکت بیمه و شماره بیمه نامه•

عالوه بر گواهینامه، شما همواره می بایست برگه های مربوط به بیمه را 
 .نیز به همراه داشته باشید و در مواقع ضروری از آن ها استفاده کنید



 چرا کاناداپاس؟
 
 چه اگر مهاجرت، به تصمیم که دانیم می ما•

 ولی است هیجان و امید از سرشار تصمیمی
 مسیر از بسیاری سواالت و نگرانند مان موکلین

 .دارند آینده و مهاجرت
 
 یک های نگرانی و ایم بوده شما جای هم ما•

 .شناسیم می را مهاجر
 
 تصاویر، اسناد، برگ برگ و مکاتبات کلمه به کلمه•

 مهاجرت اداره نظر تامین برای الزم قرائن و شواهد
 تنظیم دقت با رسیدگی مسئول افسر و کانادا

 .میشود
 
 اطمینان و چندباره مرور از پس تنها پرونده یک•

 برای و خارج ما دفتر از که است مطلوبیت از خاطر
 .شد خواهد ارسال مزبور مهاجرت اداره به رسیدگی

 
 موفق که شماست موفقیت با تنها داریم باور ما•

 .مانیم می موفق و هستیم
 


