
،مديريت محترم راهور ،  دانشگاهبهداشتي محترم  معاونبا حضور 23/9/90مورخ  19/09/90پ مورخ /12090/29پيرو دعوتنامه شماره 
دفتر در  كارشناس مسئول بيماريهاي غيرواگير، مركز مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي ، بخشداران قمصر ،نياسر ،برزك ومركزي

ضمن عرض  دانشگاهبهداشتي  الماسي معاونمجيد آقاي دكتر ... پس از تالوت آياتي چند از كالم ا ابتدا. تشكيل گرديد معاونت بهداشتي 
  حوادث توضيحاتي را ارائه نمودند در خصوص دستور كار جلسه واهميت آموزش در پيشگيري از سوانح و به حضار خير مقدم

را  89در سال  آقاي جزايري كارشناس پيشگيري سوانح وحوادث معاونت بهداشتي گزارشي از وضعيت حوادث در شهرستاندر ادامه 
درصد از كل مرگها در شهرستان به حوادث اختصاص دارد وبيشترين حوادث شهرستان مربوط به 5/9ارائه نمودند وعنوان نمودند 

موتورسواران مي باشد وباتوجه به اينكه متاسفانه تعداد بروز حوادث در شهرستان رو به افزايش است ولي خوشبختانه  مرگ ومير ناشي 
ارائه نمودند ودر ادامه روند اجراي برنامه آموزش جهت موتورسواران در مركز بهداشتي درماني اكرميان را .ست از حوادث رو به كاهش ا

  .آموزش ديده اند   نفردراين مركز 3185تعداد90ماهه سال 7كه در 
شهرستان كاشان  سرهنگ كريميان  مدير راهور شهرستان در خصوص وضعيت حوادث در شهرستان عنوان نمودند بعد از مركز استان

دسترسي آسان افراد جهت تهيه موتورسيكلت  از مشكالت  وايشان عنوان نمودند. مطرح استبعنوان دومين شهر از نظر بروز حوادث 
مهم شهر مي باشد در ضمن ايشان آمادگي مديريت راهور شهرستان را جهت همكاري با معاونت بهداشتي براي آموزش موتورسواران را 

  اعالم نمودند 
  .موتورسواران راتاكيد نمودند دكتر پنجه شاهي كارشناس مسئول بيماريهاي غيرواگير هم به اهميت آموزش به خصوص جهت 

درسالهاي آينده مي تواند نتيجه    نماينده مركزمديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي آموزش را به عنوان يك سرمايه كه  پراور آقاي       
  بخش باشد وآمادگي اين مركز را براي انجام آموزش موتورسواران در بخشهاي شهرستان را اعالم نمودند 

ادامه بخشدار نياسرجناب آقاي منيري به همراه بخشداران قمصر ،برزك ومركزي آمادگي اين مراكز را جهت برگزاري كالسها اعالم در     
  پس از بحث وتبادل نظر درخصوص اين موضوع تصميمات  به شرح ذيل مصوب گرديد .نمودند 

  23/09/90مورخ جهت بررسي راهكارهاي اجرايي آموزش موتورسواران در بخشهاي شهرستان كاشان  شهرستان كاشان كارگروه كميته جامعه ايمن مصوبات 

  

  

 زمان اجرا مسئول اجرا عنوان مصوبه رديف
بخشداران به عنوان رئيس كميته جامعه ايمن بخش با همكاري شوراهاي  مقرر گرديد 1

اسالمي ودهياران فراخوان منطقه اي درخصوص برگزاري كالسها  جهت متقاضيان اخذ 
 گواهينامه دراين مناطق راداشته باشند  

بخشداران قمصر ،نياسر 
 ،برزك ومركزي

 90درپايان دي ماه

طي نامه اي مدارك الزم جهت ثبت نام متقاضيان اخذ گواهينامه به بخشداريهامقرر گرديد  2
 ارسال گردد 

 ٩٠آذرماه پايان  معاونت بهداشتي 

وسايل وتجهيزات اوليه شامل وسايل سمعي وبصري واياب وذهاب مربيان به مقرر گرديد  3
  اين مراكز از طريق بخشداريها دراختيار مربيان مربوطه قرار داده شود 

بخشداران قمصر ،نياسر 
 ،برزك ومركزي

 درطول اجراي برنامه

مديريت )پيشگيري ازحوادثمربي  (آموزش توسط معاونت بهداشتي  انمربيمقرر گرديد 4
–مربي احياي قلبي (ومركز مديريت حوادث )قوانين ومقررات افسر مربي (راهور 

 .تامين گردد )ريوي

  معاونت بهداشتي
مديريت راهور ومركز 

مديريت حوادث وفوريتهاي
 پزشكي

 درطول اجراي برنامه

مديريت راهور با كالنتري هاي مراكز بخش جهت نظم برگزاري كالسها مقرر گرديد 5
 هماهنگي نمايد

 درطول اجراي برنامه مديريت راهور


