
ضميمه ب: مقررات مربوط به اسناد و مدارك حمل و نقل مواد خطرناك 
 

 تمام محموالتي كه مطابق آيين نامه حمل ونقل جاده اي مواد خطرناك ، طبقه بندي و تحت الف:
تعاريف آن شناسائي گرديده اند بايد مدارك و اسنادي را كه معرف اينگونه كاالها بوده را به 

همراه داشته باشند ، براي نيل به اين منظور شكل و قالب خاصي براي تنظيم اسناد در نظر گرفته 
شده است و اين اسناد بايستي حاوي اطالعات ذيل باشند. فرستنده كاال بايد اظهارنامه اي را كه 

اين ضميمه معرفي گرديده قبل از انعقاد قرارداد حمل ونقل تنظيم وپس از امضاء در 1در پيوست 
اختيار مؤسسه حمل و نقل قرار دهد. بديهي است اين اظهار نامه اصلي ترين سند در حمل ونقل 

مواد خطرناك تلقي گرديده و بدون تنظيم و تحويل آن ، انعقاد و مبادله قرارداد جهت حمل 
 محموله هايي كه بر اساس اين آيين نامه خطر ناك تلقي گرديده ، امكانپذير نخواهد بود.

توضيحات مندرج در اظهار نامه بايد بدقت طبقه و نوع كاال را معرفي نمايد. نام ماده خطرناك به 
همراه شماره شناسائي ملل متحد و شماره خطر كاال بهمراه حروف و اعدادي كه معرف شدت 
خطر مي باشند ، بايستي بدقت درج گردد. بطور مثال اگر محموله اي از نوع كاربيد كلسيم كه 

مي باشد 14O2 ماده اي خطرناك است باشد بايستي ابتدا شماره شناسائي ملل متحد كه عدد
است به همراه طبقه خطر كاال واعداد معرف شدت  Calcium Carbideدرج وسپس نام كاال كه 

خطر درج گردد.  
« به شكل زير » 

14O2 / Calcium Carbide / 4.3 / 17 (b) 
نام شماره ملل متحد كاال و طبقه و شدت خطر مربوط به آن ماده خطرناك بايد عالوه بر زبان 

 انگليسي بصورت فوق به زبان فارسي نيز درج شود . به عنوان مثال :
  /   3/4/كاربيد كلسيم /  1402                                                                                         

)b( 17 

 اگر وزن يا ابعاد محموله به شكلي باشد كه حمل و نقل آن توسط بيش ازيك وسيله نقليه به ب:
انجام رسد، در اين حالت بايستي اسناد و مدارك به تفكيك و براي هر كدام از وسايل نقليه 

جداگانه تنظيم و فراهم گردد. مسئوليت تكثير و در اختيار گذاردن اين اسناد به تعداد وسايل نقليه 
حامل  

محموله بر عهده مؤسسه حمل و نقل است. 

 اگر محموله اي مشتمل بربيش از يك ماده خطرناك باشد، براي هركدام از اين كاالها بايد به ج:
تفكيك توضيحات كافي بشرح بند الف درج گردد. براي مثال شماره و ساير توضيحاتي كه فوقاً 



يادآوري گرديده بهمراه وزن كل در واحد كيلوگرم ، نام و آدرس فرستنده كاال و نام و آدرس 
گيرنده به دقت در اسناد منعكس گردد.  

 
 
 

 گواهينامه تأييد صالحيت وسيله نقليه حامل مواد خطرناك مطابق ضميمه «ب» از فصل چهارم د:
بايستي تكميل و توسط مؤسسه حمل و نقل مهر و امضاء و به عنوان سند حمل و نقل در اختيار 

راننده قرار بگيرد. 

 گواهينامه تأييد صالحيت و گذراندن دوره آموزشي راننده وسيله نقليه حامل مواد خطرناك ه:
مطابق ضميمه «الف» از فصل چهارم بايستي تكميل و توسط مؤسسه حمل و نقل مهر و امضاء و 

 به عنوان سند حمل و نقل در اختيار راننده قرار بگيرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 پيوست يك

 اظهار نامه حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك
 ...............: شماره 
 .............. : تاريخ 

 
فرستنده كاال : (نام و آد رس) 

 
 گيرنده كاال : (نام و آدرس)

 
 مؤسسه حمل و نقل كاال : ( نام و آدرس)

نام كاال و نام توليد و نوع بسته بندي كاال 
 (در صورت مركب بودن محموله وزن هر يك به تفكيك )

وزن كل كاال ( در صورت مركب بودن 
 محموله وزن هر يك به تفكيك)

مشخصات محموله : 
نام شيميايي محموله ( به فارسي و                             

انگليسي ) 
شماره ملل متحد محموله ( به فارسي                             

 و انگليسي)
شماره شناسايي خطر محموله ( به                             
 فارسي و انگليسي)

 طبقه محموله ( به فارسي و انگليسي)                            

 گروه محموله ( به فارسي و انگليسي)                            

مشخصات بسته بندي : 
نوع بسته بندي                              
 تعداد بسته ها                            

 بسته بندي داراي بر چسب مي باشد 

 بله                خير

 
اينجانب صاحب كاال گواهي مي نمايد با دقت و در كمال صحت و درستي مندرجات اين اظهار 

نامه را اعالم نموده و بدينوسيله كليه مسئوليت هاي قانوني ناشي از عدم صحت احتمالي 
مندرجات فوق را بعهده خواهم گرفت . 

 
 

 امضاء و مهر صاحب كاال
 

 
 



 ضميمه ج: روشهاي بسته بندي به تفكيك وزن بسته هاي مواد خطرناك
 

) op8 الي op1 : مقادير كمي براي بسته بندي مواد خطرناك (روشهاي 1جدول 

 
 
 دو عدد بصورت كسري نمايش داده شده است    1) چنانچه در يكي از خانه هاي جدول شماره 1

صورت كسري نشان دهنده حداكثر وزن كاال در بسته داخلي و مخرج كسر نشان دهنده حداكثر 
وزن كل بسته (بسته بندي بصورت مركب كاال) مي باشد. 

 كيلوگرم براي بشكه هايي كه روي هم چيده شده اند. 60) حداكثر2
  ليتر براي بشكه هايي كه روي هم چيده شده اند60)حداكثر 3
 

 Op1 Op2 Op3 Op4 Op5 Op3 Op7 Op8 روش بسته بندي حداكثر وزن بسته ها
حداكثر مقدار كمي بر اساس كيلوگرم براي 
بسته بندي كه مواد جامد يا تركيبي            

 از جامدات و مايعات

0.5 
 

U0.5 
10 

5 
 

U5 
25 25 50 50 200(2) 

حداكثر مقدار كمي بر اساس ليتر براي 
 مايعات

0.5 
 - 5 - 30 60 60 225(3) 
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