
به انم خدا

طرح میل دوشنبه های پیاده روی
(ماهمرداد گزارش )

انجمن پیاده روی ورزیش 



مقدمه
فعالیتیجتروطریقازتحرکیکممعضلبرغلبهوایرانشریفمردمسالمتافزایشهدفبارویپیادههایدوشنبهملیطرح

.گردیدآغازعزیزایرانیانهمهروزانههایفعالیتسبددررویپیادهفعالیتنمودناضافهورویپیاده

السماهخردادابتدایازرقابتیوتفریحیهایورزشسازمانوهمگانیهایورزشمحترمفدراسیونهایحمایتباطرحاین

.گردیدشروعجاری

طبقراآنگزارشروی،پیادهفعالیتانجامباهفتهروزهایتمامیدرجامعهآحادهمهدوشنبه،روزهایبرعالوهقبلیاعالمطبق

.نمودندمنتشرانیاسترویپیادههایکمیتهصفحاتیاوشخصیصفحهبستردرهااستانهمگانیهیئاتبهارسالیدستورالعمل



(ویدیویی–تصویری )اطالع رساین شعار هفتیگ 



محتوای اینفوگرایف



محتوای موشن گرایف



محتوای آموزیش تصویری



محتوای آموزیش ویدیویی



رسانه های عمویم
ری حضور در شهر ساری و ترویج طرح دوشنبه های پیاده روی و آمادگی برای روز جهانی پیاده روی به همراه تیم خب



همایش های انهتای ماه

یزد آذربایجان غربی
ایالم

.  نیز همایش حضوری برگزار نمودند... زنجان، چهار محال و بختیاری، سمنان،اردبیل و: استان های دیگری چون



ایده های جدید و حمایت ها
همکاری با سایر کمیته ها نظیر کمیته کایت



کلیپ معریف برندگان



واریز رسیع جوایز



توضیحات

.گردیدثبتانگیزشیوآموزشیمحتواهایروی،پیادهروزانهفعالیتقالبدرمحتوا10485تعدادماهمردادانتهایدر•

وتعیینانجمن،رییسههیاتورقابتیوتفریحیهایورزشسازمانمشورتباهفتگیشعارهفتههرشنبهسهقبلی،اعالمطبق•

.گردیدرسانیاطالعاستانیمتنظرهایکمیتهاستانیمسئولینگروهورویپیادهانجمنمجازیصفحهطریقاز

هایورزشممحترسازماننظارتبا)فدراسیونمحلدرشنبهسهروزهایدروهفتگیبطورهزارتومانیپانصدجایزهسهکشیقرعه•

.دشواریزکشیقرعهدربرندهافرادحساببهفدراسیونمالیاموربخشتوسطجوایزوگردیدانجام(تفریحیورقابتی

کارتصویرتارسالبصورتبرندهفردهویتومحتواصحتازبرندهافرادباارتباططریقازرویپیادهانجمناستذکرشایان•

.دادقرارفدراسیونمالیاموراختیاردروکردهحاصلاطمینان(برندهفردمختص)بانکیکارتشمارهوملی



استاینآمار هشتک های 

سه استان برتر در تولید محتوا

(محتوا2889با )استان سمنان : مقام اول

(محتوا2661با )استان زنجان : مقام دوم

(محتوا1709با )خراسان شمالی استان : مقام سوم

تعداد هشتک و محتوانام استانردیف

0آذربایجان شرقی1

374آذربایجان غربی2

142اردبیل3

26اصفهان4

27البرز5

352ایالم6

200بوشهر7

17تهران8

4چهارمحال و بختیاری9

0خوزستان10

35خراسان رضوی11

0خراسان جنوبی12

1709خراسان شمالی13

2661زنجان14

2889سمنان15

0سیستان و بلوچستان16

1فارس17

1قزوین18

0قم19

0کردستان20

0کرمان21

172کرمانشاه22

173کهکیلویه و بویراحمد23

181گلستان24

0گیالن25

6لرستان26

0مازندران27

446مرکزی28

0هرمزگان29

159همدان30

169یزد31

0کیش32

44اروند33



رتبه استان ها
بر اساس درصد مشارکت

(به نسبت جمعیت استان)

سه استان برتر

(0.411)استان سمنان : مقام اول

(0.251)استان زنجان : مقام دوم

(0.19)خراسان شمالی استان : مقام سوم

تعداد هشتک و محتوانام استانردیف

0آذربایجان شرقی1

374آذربایجان غربی2

142اردبیل3

26اصفهان4

27البرز5

352ایالم6

200بوشهر7

17تهران8

4چهارمحال و بختیاری9

0خوزستان10

35خراسان رضوی11

0خراسان جنوبی12

1709خراسان شمالی13

2661زنجان14

2889سمنان15

0سیستان و بلوچستان16

1فارس17

1قزوین18

0قم19

0کردستان20

0کرمان21

172کرمانشاه22

173کهکیلویه و بویراحمد23

181گلستان24

0گیالن25

6لرستان26

0مازندران27

446مرکزی28

0هرمزگان29

159همدان30

169یزد31

0کیش32

44اروند33



استان های برگزار کننده همایش حضوری پیاده روی
.نماینداستان های نامبرده ذیل توانستند در مرکز استان و یا شهرستان های تابعه همایش حضوری پیاده روی برگزار

رگزاریببرایالزممجوزهایاخذلزومخصوصدراستانیهایکمیتهمسئولینبهالزمتذکراتورزشی،رویپیادهانجمنطرفاز:استذکرشایان

.استشدهدادهبهداشتیهایتوصیهومالحظاتتمامیرعایتوکروناییهایمحدودیتوجوددلیلبهذیربطنهادهایوفرمانداریازهمایش

نام استانردیف

زنجان1

آذربایجانغربی2

سمنان3

مرکزی4

یزد5

گلستان6

اردبیل7

خراسان رضوی8



ضعیف ترین استان ها در طرح
(به لحاظ همکاری و اجرا)

!!!نجام داده اندرا ا(در حد صفر)استان های نامبرده در جدول فعالیت بسیار کمی : با نگاهی اجمالی به نتایج طرح در ماه اول می توان دریافت

نام استان
قزوینآذربایجان شرقی

کردستانقم

کرمانچهارمحال و بختیاری

گیالنفارس

کیشسیستان و بلوچستان

لرستانخوزستان

مازندرانخراسان جنوبی

البرزهرمزگان



مشکالت پیش روی طرح و پیشهناد
رویپیادهنانجمتلفنیمکررهایپیگیریوهمگانیهایورزشفدراسیونتوسطگرفتهصورتهاینگارینامهعلیرغم•

هایهیاتروسایزابرخیمتاسفانهوهستنداستانیمتناظرکمیتهمسئولفاقدهمچنانهااستانازبرخیاستانی،هیئاتاز

پیشنهادیردفقبولازنمایند،نمیمعرفیخودهیاترویپیادهامورانجاموپیگیریجهترافردیاینکهبرعالوهاستانی

.نمایندمیامتناعنیزانجمن

درعالیتیفهیچگونهواندشدهمعرفیاستانهیاتطرفازصرفااستانی،رویپیادههایکمیتهروسایازبرخیطرفیاز•

.نیستندمکررهایپیگیریدرنیزانجمنپاسخگویمتاسفانهوندارندخوداستان

ازیرقابتوتفریحیهایورزشسازمانوهمگانیهایورزشمحترمفدراسیونپیگیریانجمن،هایتماسبرعالوه•

.رسدمینظربهالزامیوموثرملی،طرحاینشدناجرابهترهرچهدرهااستانهمگانیهیئات




