قبل اینکه بتوانید درخواست رانندگی تاکسی را بدهید باید این شرایط را تکمیل کنید.
شما باید  ۲۰سال سن داشته باشید و گواهینامه رانندگی  Bخود را حداقل دو سال داشته بوده باشید و یا یک گواهینامه با
صالحیت  Dرا داشته باشید.
شما باید مورد برسی رفتاری قرار بگیرید ،برسی رفتاری به این معنی است که یک بررسی انجام میشود که ایا شما
قبال محاکمه و یا مجرم شناخته شده اید .بررسی رفتاری در رابطه با تحویل درخواست شما انجام میشود.
شما باید یک معاینه پزشکی انجام بدهید که نشان بدهد شما از نظر پزشکی شرایط را که ما برای ایمنی مسافرین و
دیگر راننده ها و مسافرین در نظر میگیریم را دارید.
اگر شما مطمئن نیستید که ایا میتوانید از پس بررسی رفتاری و درخواست پزشکی بر بیاید ،میتوانید از طریق
سازمان راه و ترابری درخواست پاسخ قبل از وقت به درخواست تان را کنید.
شما باید به امتحان تئوری و رانندگی قبول شوید .امتحان تئوری شامل سه بخش است  :نقشه برداری ،ایمنی و قوانین.
امتحان رانندگی آگاهی و مهارت های شما را در مورد طراحی خودرو ،ایمنی مسافران ،رانندگی در ترافیک ،پیدا
کردن مکان های مختلف و مهارت مورد آزمایش قرار می دهد.
امتحان تئوری و رانندگی میتواند به یکی از اداره های حمل و نقل ،دفتر آزمون رانندگی انجام شود .امتحان تئوری به
زبان سویدن انجام میشود.
هنگامی که شما تمام الزامات را دارا بودید و امتحان را قبول شدید میتوانید شناسه برای راننده تاکسی را درخواست
کنید.
ایا میخواهید بیشتر در مورد الزامات که از درخواست کننده شناسه راننده تاکسی می شود بخوانید؟
در اینجا اطالعات بیشتر خواهید یاقت:

Transportstyrelsen
0771-503 503

Telefon

transportstyrelsen.se

0243-152 74

Telefax

jarnvag@transportstyrelsen.se

Väg och järnväg
Box 267, 781 23 Borlänge Besöksadress
Jussi Björlings väg 19, Borlänge

3 ) فصل238 :2012( مقررات ترافیک تاکسی
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/taxitrafikforordning-2012238_sfs-2012-238

3 ) فصل211 :2012( قانون ترافیک تاکسی
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/taxitrafiklag-2012211_sfs-2012-211

 سازمان راه وترابری- الزامات پزشکی در ترافیک
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/trafikmedi
cin/produkter/de_medicinska_kraven_2018-02-01_webb.pdf

(TSFS 2010:33) مقررات سازمان راه و ترابری و راه نمایی در مورد امتحان آگاهی شغلی برای شناسه راننده
تاکسی
https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202010_33k.pdf
( مقررات سازمان راه و ترابری و راه نمایی در مورد امتحان رانندگی برای شناسه راننده تاکسی2010:31)
https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202010_32k.pdf

