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 مقدمه

تغییر سبک  ،در جهان .آمارهای مختلف گویای کم تحرکی جمعیت های مختلف در جهان، از جمله جمعیت ایرانی است

درصد مرگ و  6با  بی تحرکی .شده است  های غیرواگیر بیماریافزایش بویژه  و عوارض آن رکیبی تحباعث  شهریزندگی 

وزارت مراجع رسمی در بر اساس آمار ارائه شده توسط  در ایران، و میر شناخته می شود. مرگبه عنوان چهارمین عامل  میر،

با تعریفی  روایتی دیگر .درصد ایرانی ها کم تحرک هستند ٦٩درصد مردان و در مجموع  ٤٨درصد زنان و  ٦6بهداشت، 

سرانه مصرف روزانه  شد انجام که توسط فائو  ٠٦٩٩ر سال طی مطالعه ای د رکی اشاره می نماید.درصد کم تح 66ه ب متفاوت،

دارای میلیون نفر  ٦ همچنین .هزار کالری در روز رسیده است ٣که در حال حاضر به ه هزار کالری بود ٢کالری در ایرانی ها 

بیماری کروناست.... طبعا پس از این  آغازاز قبل  دگویای وضع موجو هااین آمار .باال هستند (BMI) توده بدنی شاخص

 شده است. بیشتراین مسئله بیماری، اهمیت 

 

 سازمان جهانی بهداشتتوصیه 

بیماری در زمینه  خصوصا (Digital Healthو  m-Healthموبایل )دیجیتال و سالمت  به استفاده از سازمان جهانی بهداشت

 تغذیه، فعالیت بدنی و مصرف دخانیات توصیه کرده است.و سه مقوله  غیرواگیرهای 

 

 هدف نظام سالمت

کاهش دهد اما در صورت را در کشور  درصد از میزان کم تحرکی ٢٩حداقل ٠٨٩٨تا سال  متعهد شده ایران وزارت بهداشت

 با چالش روبروست. کرونا، پاندمیاین هدف خصوصا در شرایط دستیابی به  ،تداوم روند کنونی

 

 گروه هدف برنامه

 گروه های سنی مختلف از کودکان تا افراد سالمند 

 نوجوانان، جوانان و میانساالن تمرکز اصلی:

 دانشجویان، دانش آموزان، شهروندانکارکنان،  زیر گروه های فرعی:

 

 یژگی های کلی برنامهو

  مدل نوآورانه، کاربرپسند و ساده 

 مداخله مبتنی بر جامعه 

  فعال با سبک زندگی شهریغیر جمعیتتمرکز بر 



 یک جزء در همه برنامه ها و کمپین های بیماری های غیرواگیر 

 برای کاربر رایگان 

 

 ویژگی هاسایر 

  دینامیک و  یکپارچه 

 بستر مشارکتی  

  هوشمند 

 شخصی سازی شدهPersonalized)  :) :افراد سالمند / کودکان )از طریق والدین( جوانان متناسب با نیاز هر کاربر /

 بیماران مزمن )مثل دیابت( / خانم های خانه دار / کارمندان و.... / مادران باردار / 

  ارتباط مستمر و روزانه 

  بازیگونه سازی 

 

 اپلیکیشن موبایل جزء اصلی برنامه: 

 قابل دسترسی و استفاده است. اندروییدبرای کاربران می باشد که هم اکنون  فیت آساموبایل  اپلیکیشن ،برنامه ء اصلیجز

 

 برای کاربران لیکیشن موبایلاپ امکانات

برای کاربر قابل  فیت آسا(ل فعالیت بدنی و تناسب اندام )یاپلیکیشن موبامواردیکه در ادامه به آنها اشاره می شود از طریق 

 دسترسی و استفاده است:

  نی و تناسب اندامعالیت بدفنقشه راه 

o ارزیابی انعطاف، قدرت و استقامت عضالنی و ارائه توصیه ها و بازخوردهای هوشمند 

o ( بر اساس ارزیابی سالمت و صالحیت فرد برای شروع فعالیت بدنیPARQ) 

o ارزیابی میزان فعالیت بدنی ( بر اساسIPAQ) و ارائه بازخورد به کاربر 

o ( محاسبه شاخص توده بدنیBMI( نسبت دور کمر به لگن ،)WHRو وزن طبیعی و ،) فه یا میزان اضا

 کمبود وزن شما

o  تنفسی و تحلیل هوشمند آن بر اساس سن و جنس –ارزیابی آمادگی قلبی 

o ارزیابی آمادگی جسمانی و تحلیل هوشمند آن 

o ارزیابی سندرم متابولیک و بازخورد به کاربر 

  فیلمنمایش همراه با روزانه  تمرینبرنامه ارائه 



 و هفتگی روزانه بدنی ثبت و نمایش زمان فعالیت 

 امکان هدفگذاری برای فعالیت بدنی روزانه و هفتگی 

 روزانه و نمایش کالری سوزانده شده یکالری شمار 

 کاربر برای فعالیت بدنی و دیگر فعالیت هاامتیاز به  اختصاص 

 نمایش امتیاز و رتبه فردی و گروهی کاربر 

 متناسب با ویژگی های فردی کاربر شخصی سازی شدهام های عمومی و پی 

  آموزش مجازی و لوح فشرده چندرسانه ای فعالیت بدنی و تناسب اندام )با مجوز سازمان برنامه و بودجه و امتیاز

 برای کارکنان(آموزش ضمن خدمت 

  آموزشیوبینارهای 

 )پرونده هوشمند فعالیت بدنی و تناسب اندام )رنگین کمان فعالیت بدنی 

  شبکه اجتماعی تحت وب گروه فعالیت بدنی در 

 های گروهی توسط کاربران همراه با معرفی اپ به دوستان امکان تعریف گروه و فعالیت 

 

 امه برای ارائه دهندگان خدمتبرن امکانات

 (بزودین خدمت شامل بهورز و مراقب سالمت )داشبورد ویژه دانشگاه های های علوم پزشکی و ارائه دهندگا 

 

 رسالت مراقب سالمت / بهورز

 می باشد. آنهانصب آن برای کمک به گان خدمت شامل مراقبین سالمت و بهورزها معرفی برنامه به مردم و ارائه دهندرسالت 

 اپ می نماید.با افراد در ارتباط است و آنها را تشویق به فعالیت و استفاده از  سالمت پس از نصب نیز، مراقب

 خود را ثبت نماید:کاربر از دو محل می تواند فعالیت بدنی 

در این بخش با استفاده از تایمر، فعالیت های مختلف کاربر از باغبانی گرفته تا شنا و فوتبال و  :"ثبت فعالیت من"بخش 

انواع ورزش ها قابل ثبت است. کاربر باید از طریق صفحه ثبت فعالیت من، فعالیت مورد نظر خود را انتخاب کند و تایمر را 

 ٠٢به فیلم آموزشی برای مشاهده این بحش، ل نماید. سپس در انتهای زمان فعالیت بدنی خود، تایمر را متوقف کند. لطفا فعا

 دقیقه ای که در این ارتباط ساخته شده است مراجعه فرمایید.

. کاربر می تواند اضافه شده است "تمرین روزانهبرنامه "در ورژن اخیر اپ، بخشی با نام  :"برنامه تمرین روزانه"بخش 

شوار، یک بسته را انتخاب کند و سطح، آسان، متوسط و د ٣ن بسته های تمرینی در ااز می ،متناسب با آمادگی جسمانی خود

 مربی، نحوه انجام تمرینات را نشان می دهد تمرین ها را انجام دهد. آنهمراه با فیلمی که در 

 افه می شود که میزان پیاده روی کاربر را ثبت می کند.نیز به برنامه اض شماربخش قدم بزودی 



 بهورز مت /اپ توسط مراقب سالنحوه معرفی 

انی قابل را پرینت کنند و در مک متن آگهی زیرمی توانند بسادگی  شامل بهورزها و مراقبین سالمت، خدمت نارائه دهندگا

 د این برگه را همراه داشته باشند و به کاربر بدهند.. همچنین می توانندیدن توسط مردم، نصب نمایند

 یادآوری نمایند. اوبه ا فرد، برنامه را همچنین در هر مالقات ب

کل  از جمله تعدادمی گیرد که می تواند شاخصهای اصلی  یک داشبورد نیز در اختیار مراقب سالمت و بهورز قرار قباامتع

 نده شده روزانهاکالری سوز متوسط ، میزانکاربرانکل  روزانه فعالیت متوسط ، کاربران فعال، میزانکاربران جدید کاربران و

 ربرانکا

 

 کاربرو رتبه امتیاز 

ها در ازای حرکت در مسیر نقشه راه فعالیت ن امتیازای کاربران برای هر فعالیتی که در اپ می نمایند امتیاز دریافت می کنند.

لیت های گروهی و اجتماعی و از همه مهمتر فعالیت بدنی به کاربر تعلق می گیرد. کاربر باید فعالیت بدنی خود را در بدنی، فعا

 اپ ثبت نماید. 

و زمان آن بیشتر باشد امتیاز بیشتری به کاربر  دوچرخه سواری در مقایسه با باغبانی()هر چه فعالیت، سنگین تر باشد مثال 

 تعلق می گیرد.

الگوی فعالیت بدنی مناسب برای کاربر، سقف امتیاز روزانه برای فعالیت بدنی در نظر گرفته شده است بنجویکه  جهت حفظ

به ازای هر کالری سوزانده شده، نیم امتیاز به کاربر  نمی شود. ساعت فعالیت بدنی روزانه، باعث امتیاز برای کاربر ٢بیش از 

 تعلق می گیرد.

اطالع رسانی در اپ خواهند بود و اسامی انها کشوری و منطقه کسب نمایند دارای رتبه باالتر در سطح کاربرانی که امتیاز باالتر 

  می شود.

 

 ورزبهمراقب سالمت /  و رتبه امتیاز

 می نماید.به آنها معرفی برای نصب هر مراقب سالمت / بهورز، عده ای از افراد را تحت پوشش خود دارد و اپ را 

همان کدی که در هر مراقب سالمت و بهورز با کاربران تحت پوشش خود، یک گروه را ایجاد می کنند که دارای یک کد است )

 امتیاز آنها رز نیز اامتیاز دریافت می نمایند ومراقب سالمت و بهو. (٠6٢گروه کد یا مثال  نماید باید واردبر کار ،هنگام ثبت نام

 از جمع امتیازات کاربران تحت پوشش شان بدست می آید.

 مایش داده می شود.به او ندر داشبورد مراقب سالمت / بهورز  به همراه رتبه منطقه ای و کشوری، این امتیاز



دانشگاه علوم پزشکی نیز داشبورد  نهایتا هر و ، مراکز جامع و مراکز بهداشتبهداشت/ خانه های  ی سالمتهمچنین پایگاه ها

ستاد خود را دارد و می تواند وضعیت کلی خود و هر یک از افراد و مراکز زیرمجموعه اش را مشاهده نماید. در باالترین سطح، 

 طریق داشبورد عمومی، می تواند وضعیت کلی را تا محیط دنبال نماید.از وزارت بهداشت نیز 

 

 نحوه ثبت نام کاربر

  توسط کاربر ٠٩٩٩66٨ره پیامک به شما ٠٩٩ارسال عدد 

 توسط کاربر دریافت لینک دانلود اپ در پاسخ به پیامک ارسالی و دانلود آن 

 توسط کاربر درج کد مراقب سالمت و بهورز در صفحه ثبت نام 

 اطالع رسانی خواهد شد. ،در حال طراحی است. پس از تکمیل iosاپ 

 

 معرفی اپ را مشاهده فرمایید.دقیقه ای  91فیلم اپلیکیشن، با اجزای  بیشتر برای آشناییلطفا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اطالع رسانی متن آگهی :9پیوست 

 

 

 

 ،(فیت آسابرای نصب اپلیکیشن موبایل فعالیت بدنی و تناسب اندام هوشمند )

 9111001را به شماره پیامک  911عدد 

 و نماییدارسال 

 کد زیر را وارد کنید: (..... قسمت)در صفحه ثبت نام 

 

 




