به نام خدا

ع
اولین جشنواره ارتقای رفهنگ رتاکیف و فعالیت اهی ملی رد کاهش تصادافت و
ن
سوا ح رانندگی رد مناطق روستایی استان گیالن

مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیالن با همکاری اداره کل امور اجتماعی استانداری گیالن و مرکز تحقیقات عوامل
اجتماعی موثر بر سالمت در نظر دارد اولین جشنواره ارتقای فرهنگ ترافیک و فعالیت های عملی در کاهش تصادفات
و سوانح رانندگی در مناطق روستایی استان گیالن را به مرحله اجرا گذارد.
نحوه برگزاری:

دهیاران روستاها با همکاری بهورزهای خانه بهداشت باید اقدام به برگزاری جلسه ای با عنوان "جلسه مشورتی
پیشگیری از تصادفات روستا" با حضور مسئولین کالنتری ها (در صورت وجود) و دهیاران ،اعضای شورای روستا و
بهورزها و معتمدین محل و مسئولین مساجد نموده و علل وقوع تصادفات رانندگی را در سال گذشته در منطقه خود
مورد ارزیابی قرار دهند و به دنبال راهکارهای اجرایی اثربخش و کم هزینه برای کنترل آن باشند.
راهکارها شامل انواع مداخالت قابل اجرا در سطح روستا با همکاری مردم محلی ،مانند نصب تابلوهای هشدار ،نصب
شب نما ،آموزش مردم محل برای استفاده از کاله ایمنی ،نصب سرعت گیرهای سیمانی ،نصب شب نما بر دوچرخه
ها و موتور سیکلتهای روستایی ،برگزاری جشن ها و هر مداخله دیگری (که به نظر اعضای جلسه قابل اجرا در سطح
روستا می باشد) بنمایند.
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برنامه های پیشنهادی تا تاریخ  20فروردین ماه به دبیرخانه مسابقه به ادرس رشت ،بیمارستان پورسینا ،مرکز تحقیقات
ترومای جاده ای گیالن یا سایت  traumasystem.irو یا به نشانی infogtrcir@gmail.com :و یا فکس
013 -33368773ارسال شود .از میان پیشنهادهای ارائه شده از هر روستا ،چهل روستا بعنوان روستاهای برتر انتخاب
شده و در همایشی از این چهل روستا تقدیر بعمل خواهد آمد.
پس از آن بهورزان موظفند با همکاری دهیاران و اعضای شوراهای محل برنامه های مذکور را در روستای خود به
مرحله اجرا گذارند .پس از آن نحوه اجرای برنامه به همراه مستندات به دبیرخانه ارسال شده و به آن دسته از روستاها
که توانسته باشند برنامه بهتری را به مرحله اجرا بگذارند جوایزی اهدا خواهد شد.
تاریخ های مهم جشنواره:
 5اسفند :بازگشایی وب سایت راهنما و اطالع رسانی جشنواره و آغاز چک لیست اطالعات
 25فروردین :اتمام مهلت ارسال ایده ها و آغاز داوری طرح های ارائه شده
 1اردیبهشت :اعالم نتایج مرحله اول و انتخاب روستاهای برتر و اعطای جوایز مرحله اول
 2اردیبهشت :آغاز اجرای مرحله دوم (مرحله اجرایی مداخالت پیشنهادی)
 7مرداد :ارسال مستندات اجرای طرح های پیشگیرانه به دبیرخانه جشنواره
 21مرداد :اعالم اسامی روستاهای برتر و اعطای جایزه ویژه
جوایز مسابقه:
رتبه اول :سکه تمام بهار آزادی
رتبه دوم :سکه نیم بهار آزادی
رتبه دوم :سکه ربع بهار آزادی

سیستم تروما استان گیالن – کارگروه مدیریت و پیشگیری حوادث ترافیکی

رئیس جشنواره :دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک
دبیر علمی جشنواره :دکتر عنایت اله همائی راد
دبیر اجرایی جشنواره :لیال کوچکی نژاد
هیات داوران:
 .1دکتر عنایت اله همایی راد نماینده مرکز تحقیقات ترومای جاده ای
 .2دکتر حمید حیدری نماینده مرکز تحقیقات ترومای جاده ای
 .3مهندس حسین رضایی
 .4نماینده استانداری و فرمانداری ها
 .5نماینده مرکز تحقیقات پلیس
 .6نماینده پلیس راه
 .7نماینده معاونت اجتماعی دانشگاه
 .8نماینده معاونت بهداشتی دانشگاه
 .9نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی
 .10نماینده سازمان برنامه و بودجه استان
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نام روستا:
نام بخش:

نام شهرستان:
جمعیت روستا:

شماره تماس همراه :

شماره تماس ثابت:
اعضای کمیته پیشگیری از تصادفات روستا:
سمت

نام و نام خانوادگی

متولد سال

تحصیالت

تلفن تماس

دهیار
مسئول خانه بهداشت
نماینده شورا
نماینده مسجد محل
معتمدین محل
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تکمیل اطالعات در مرحله اول :شناسایی راهکارها (مستندات برگزاری جلسه الصاق شود :شامل عکس ،صورتجلسه
و)...
آیا حادثه در نقاط خاصی اتفاق افتاده است؟

عنوان مشکل حادثه ساز

 بلی

 خیر

نقاط بروز حادثه:

علل بروز حوادث

 عدم آموزش مناسب

 عدم وجود ایمنی راه

 عدم رعایت ایمنی توسط راننده

 عدم وجود روشنایی کافی

 عدم رعایت ایمنی توسط عابر

 عدم ایمنی مناسب خودرو

 سایر :

نوع راهکار پیشنهادی

 آموزش و فرهنگ سازی

 اعمال قوانین تنبیهی و تشویقی

 بهبود ایمنی راه

 افزایش روشنایی یا آشکارسازی

 سایر:

تشریح راهکار پیشنهادی

هزینه برآوردی (ریال)

مدت زمان اجرا (روز)

امضاء
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