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جمهوری اسالمی ایران

وزارت آموزش و پرورش
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اداره کل آموزش و پرورش
استان کردستان

بازگشایی مراکسعلم ودانش وآغازهفته دفاع مقدس گرامی باد.
از :اداره کل آموزش وپرورش استان کردستان
به :اداره کل آموزش و پرورش استان .............
موضوع :ارسال راهنما و فرم ثبت اطالعات آماری حوادث ناشی از کار در هنرستان ها

سالمٌ عليكن
بب احتزام  ،بٍ استحضبر می رسبوذ" دبیزخبوٍ راَبزی کطًری بُذاضت ي ایمىی" در جُت پیص گیزی اس يقًع حًادث ي حفظ سالمت
داوص آمًسان  ،پیطگیزی اس يارد آمذن خسبرت مبلی بٍ تجُیشات َىزستبن َب ي ضىبسبیی ي حذف وقبط حبدثٍ آفزیه در کبرگبٌ َبی َىزستبن
َبی فىی ي حزفٍ ای ي کبرداوص اقذام بٍ تُیٍ ی «فرم ثبت اطالعات آماری حوادث ناشی از کار در هنرستان» ي راَىمبی تکمیل آن ومًدٌ
است کٍ بٍ پیًست ارسبل می گزدد.السم بٍ تًضیح است کٍ؛
 -1تکمیل فزم صزفبً جُت استخزاج اعالعبت آمبری ي پیطگیزی اس يقًع حبدثٍ می ببضذ ي َیچ گًوٍ استفبدٌ یب استىبدی جُت
سبیز ادارات ي ارگبن َبی دیگز وذاضتٍ ي تًسظ دبیزخبوٍ بٍ صًرت محزمبوٍ بٍ يسارت متبًع ارسبل خًاَذ ضذ.
 -2اعالعبت ثبت ضذٌ در فزم َبی آمبری محزمبوٍ بًدٌ ي مسئًلیت حفظ ي وگُذاری اعالعبت تب سمبن ارسبل بٍ دبیز خبوٍ بز عُذٌ
ی مذیز ياحذ آمًسضی  ،ادارٌ آمًسش ي پزيرش ضُزستبن َب ي مىبعق ي استبن مزبًط بًدٌ ي پس اس ارسبل بٍ عُذٌ ی دبیزخبوٍ
خًاَذ بًد.
 -3ضزيری است بٍ اساء َز فزد حبدثٍ دیذٌ  ،یک فزم مجشا تُیٍ گزدد (.در دي وسخٍ ،کٍ یک وسخٍ جُت ارسبل بٍ دبیزخبوٍ ي
وسخٍ ی دیگز جُت استىبد در َىزستبن َب وگُذاری ضًد )
 -4سمبن تکمیل َزفزم پس اس يقًع حبدثٍ می ببضذ ي سمبن ارسبل کلیٍ فزم َبی تکمیل ضذٌ ( بٍ اساء َز حبدثٍ ) در پبیبن
اردیبُطت مبٌ  79خًاَذ بًد.
لذا خًاَطمىذ است دستًر فزمبییذ اعال عبت صذراالضبرٌ بٍ اوضمبم فزم اعالعبت آمبری بزرسی حًادث وبضی اس کبر ي راَىمبی تکمیل آن در
قبلب بخطىبمٍ ی استبوی ،جُت اجزا بٍ کلیٍ ی ضُزستبن َب ي مىبعق تببعٍ ابالغ گزدیذٌ ي فزم َبی تکمیل ضذٌ تب پبیبن اردیبُطت مبٌ

 1379بٍ دبیزخبوٍ راَبزی کطًری بُذاضت ي ایمىی ارسبل گزدد.
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