
به انم خدا

طرح میل دوشنبه های پیاده روی
(گزارش از ابتدای خرداد ماه ات نیمه اول هشریور)

انجمن پیاده روی ورزیش 



مقدمه
فعالیتیجتروطریقازتحرکیکممعضلبرغلبهوایرانشریفمردمسالمتافزایشهدفبارویپیادههایدوشنبهملیطرح

.گردیدآغازعزیزایرانیانهمهروزانههایفعالیتسبددررویپیادهفعالیتنمودناضافهورویپیاده

السماهخردادابتدایازرقابتیوتفریحیهایورزشسازمانوهمگانیهایورزشمحترمفدراسیونهایحمایتباطرحاین

.گردیدشروعجاری

طبقراآنگزارشروی،پیادهفعالیتانجامباهفتهروزهایتمامیدرجامعهآحادهمهدوشنبه،روزهایبرعالوهقبلیاعالمطبق

.نمودندمنتشرانیاسترویپیادههایکمیتهصفحاتیاوشخصیصفحهبستردرهااستانهمگانیهیئاتبهارسالیدستورالعمل



(ویدیویی–تصویری )اطالع رساین شعار هفتیگ 

(در قالب تصویر و فیلم)شعار هفتیگ 16ات کنون 
.اعالم و منترش شده است



محتوای اینفوگرایف
.محتوای اینفوگرایف هتیه شده است4ات کنون 

(حدودا یک اینفوگرایف برای هر ماه)



محتوای موشن گرایف
.عنوان موشن گرایف در دو کیفیت ابال و متوسط هتیه شده است10ات کنون بیش از 

(حدودا سه موشن گرایف برای هر ماه)



محتوای آموزیش تصویری
.عنوان محتوای آموزیش بطور رسامییک هتیه شده است20ات کنون بیش از 

(محتوا برای هر ماه5حدودا بیش از )



محتوای آموزیش ویدیویی
.هر ماه یک محتوای آموزیش ویدیویی مرتبط اب عنوان شعارهای ماه هتیه شده است



رسانه های عمویم
تالش شده اب عناوین مختلف

در برانمه های صدا و سیما و رادیویی
.جهت معریف هبرت طرح حضور داشته ابشیم



همایش های انهتای ماه



ایده های جدید و حمایت ها



همکاری اب سایر هناد ها
ی در طی این طرح اب کمیته های مختلیف در قالب همایش های پیاده روی و یا انتشار محتوا و فیلم پیاده روی انفراد

.توسط سایر انجمن، کمیته و گروه ها بوده ایم

:کمیته ها و اقشار همکار و حارض در طرح
(همایش مهشد، هفته کرامت)کمیته  طالب 1.
قرش نیروهای مسلح2.
کمیته کتل بل کشوری3.
(بویژه هشرستان ها)کمیته های آمادیگ جمساین 4.
کمیته پرواز کایت5.
...و 6.



کلیپ معریف برندگان
.ددعالوه بر اعالم اسایم برندگان قرعه کیش هفتیگ، کلیپ معریف آانن نیز بالفاصله هتیه و منترش یم گر 



واریز رسیع جوایز



سامانه ثبت انم انجمن پیاده روی

Irancarso.ir/doshanbe



توضیحات
محتواهایروی،پیادهروزانهفعالیتقالبدرمحتوا29500تعداد(ماهشهریوراولنیمهومردادوتیرخرداد،)اولماهسهانتهایدر•

.گردیدثبتانگیزشیوآموزشی

وتعیینانجمن،رییسههیاتورقابتیوتفریحیهایورزشسازمانمشورتباهفتگیشعارهفتههرشنبهسهقبلی،اعالمطبق•
.گردیدرسانیاطالعاستانیمتنظرهایکمیتهاستانیمسئولینگروهورویپیادهانجمنمجازیصفحهطریقاز

هایورزشممحترسازماننظارتبا)فدراسیونمحلدرشنبهسهروزهایدروهفتگیبطورهزارتومانیپانصدجایزهسهکشیقرعه•

.شدواریزکشیقرعهدربرندهافرادحساببهانجمنسرپرستتوسطجوایزوگردیدانجام(تفریحیورقابتی

کارتصویرتارسالبصورتبرندهفردهویتومحتواصحتازبرندهافرادباارتباططریقازرویپیادهانجمناستذکرشایان•
.دادقرارفدراسیونمالیاموراختیاردروکردهحاصلاطمینان(برندهفردمختص)بانکیکارتشمارهوملی



استاینآمار هشتک های 

ماهسه استان برتر در تولید محتوای خرداد

(محتوا1300با )استان سمنان : مقام اول

(محتوا1102با )استان زنجان : مقام دوم

(محتوا762با )استان مرکزی : مقام سوم

ماهمحتوا در تیرسه استان برتر در تولید 

(محتوا3004با )استان زنجان : مقام اول

(محتوا1898با )استان سمنان : مقام دوم

(محتوا407با )استان آذربایجان غربی : مقام سوم

(محتوا405با )استان گلستان: مقام چهارم

د ماهمحتوا در مرداسه استان برتر در تولید 

(محتوا2889با )استان سمنان : مقام اول

(محتوا2661با )استان زنجان : مقام دوم

(محتوا1709با )استان خراسان شمالی : مقام سوم



مقایسه کل آمار هشتک های استاین
(به تفکیک  ماه)
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مشارکتاساس درصد آمار طرح بر 
(به نسبت جمعیت استان)

دسه استان برتر در خردا

(0.185)استان سمنان : مقام اول

(0.104)استان زنجان : مقام دوم

(0.053)استان مرکزی : مقام سوم

سه استان برتر در تیر

(0.284)استان زنجان : مقام اول

(0.270)استان سمنان : مقام دوم

(0.02)گلستاناستان : مقام سوم

سه استان برتر در مرداد

(0.411)استان سمنان : مقام اول

(0.251)استان زنجان : مقام دوم

(0.19)استان خراسان شمالی : مقام سوم



اساس درصد مشارکتمقایسه بر 
(استان و به تفکیک ماهبه نسبت جمعیت )
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آمار مشارکت کل استان ها

رد
تعداد هشتک و محتوانام استانیف

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

مرداد ماهخرداد ماه تیر ماه



مقایسه استان های دارای مسئول کمیته متناظر
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تنوع محتوای منترش شده
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همایش های حضوری ماهانه استاین
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مشکالت پیش روی طرح و پیشهناد
.شودمیدیدهمحوراپلیکیشنبهمحوراینستاگرامازطرحتبدیلبرایمبرمنیاز•

ازرویادهپیانجمنتلفنیمکررهایپیگیریوهمگانیهایورزشفدراسیونتوسطگرفتهصورتهاینگارینامهعلیرغم•

استانیهایهیاتروسایازبرخیمتاسفانهوهستنداستانیمتناظرکمیتهمسئولفاقدهمچنانهااستانازبرخیاستانی،هیئات

نیزانجمنپیشنهادیفردقبولازنمایند،نمیمعرفیخودهیاترویپیادهامورانجاموپیگیریجهترافردیاینکهبرعالوه

.نمایندمیامتناع

استاندرتیفعالیهیچگونهواندشدهمعرفیاستانهیاتطرفازصرفااستانی،رویپیادههایکمیتهروسایازبرخیطرفیاز•

.نیستندمکررهایپیگیریدرنیزانجمنپاسخگویمتاسفانهوندارندخود

ئاتهیازرقابتیوتفریحیهایورزشسازمانوهمگانیهایورزشمحترمفدراسیونپیگیریانجمن،هایتماسبرعالوه•

.رسدمینظربهالزامیوموثرملی،طرحاینشدناجرابهترهرچهدرهااستانهمگانی




