
 

 

 
  

 
  

 

 

 ی رو  ادهیپ ی روز جهان ژهیو لم یضبط فاجرایی و دستورالعمل 

 

 

#worldwalkingday 

#iranwwd 

 

 تهیه و تنظیم 

 محمدعلی پیرانی 

 نوید آرازشی 

 



 تجهیزات:

 لباس ورزشی  .1

 کفش مناسب پیاده روی  .2

  موبایل مجهز به دوربین  یگوش .3

 برگه امدادی پیاده روی )طبق برگه پیوست( .4

 ماسک  .5

 :اجرانحوه 

 چالش در سراسر کشور برگزار خواهد شد.  99مهر ماه    13صبح روز یکشنبه    10در ساعت   •

 دقیقه می باشد.   20حداقل زمان پیاده روی   •

 : فیلم و نحوه انتشارتهیه 

 .گرفته شود  یتلفن همراه به طور افق  نی. دوربالف

 .باشد  هیثان 20تا    10  لم ی. زمان فب

 ی نموده و مدت زمان  یخود را معرفپیاده روی را آغاز کرده در روبروی دوربین  (  A4)کاغذ لوله شده    یامداد  برگهبا در دست داشتن  . ابتدا  د

توانید  . میدیده  لیتحوجهت ادامه زنجیره پیاده روی    یگریرا به فرد د  یامداد  برگه. سپس  نمایید  را اعالم  دیکن  یرو  ادهیپ  دیکه قصد دار

 روی و ادامه حمل برگه امدادی دعوت نمایید. یگر دوستان که قصد تهیه فیلم مشابه را دارند، آنان را به چالش پیادهبا هماهنگی د

 ی شهروندان اصفهان(، مقبره الشعرا )برا  ی شهروندانو سه پل )برا   یشود. مانند: س  دهیمعروف هر شهر د  ینمادها   لم، یبهتر است در فج.  

 و....   (زیتبر

 . دییاستفاده نما  تیفیک جهت تصویربرداری با  مناسب  نیاز دورب پیشنهاد می گردد.  ه

 : در فیلم  یشنهادیپدیالوگ  .  و

 . کنمیم  یرو  ادهی پ  قهیدق  20به مدت    ی رو  ادهیپ یاز روز جهان  ت یدر حما  از شهر............. خانم ......../یمن آقا 

 . دییدعوت نما  لمیف  هیته  ی استان برا یو اجتماع  یاس یس  ، یمحبوب ورزش  ی . از افراد شناخته شده و چهره هاز

 هشتگ زیر، منشر نمایید. دو  با   "حتما"ح. فیلم های خود را بصورت پست و در صفحات شخصی و  

#worldwalkingday   

#iranwwd             
 ط. سایر هشتگ های پیشنهادی: 

#isfaf.ir   ,   #carso.isfaf  ,     #isfaf.iswa 

 .اهدا خواهد شد ادبودیبه رسم    یز یجوا  ، منتخب یها   لمیقرعه به ف  دی. به قی



 امدادی: برگه امدادی شیوه ساخت 

 ارائه شده است.  برگه امدادی تصویر مناسب جهت تهیه  پایانیدر برگه  *

 

 

 

 

 

 

 



 نحوه ساخت فیلم:

 ( پیاده روی را آغاز کرده A4)کاغذ لوله شده  یامداد داشتن برگهبا در دست  .1

 
 

 نمایید  را اعالم دیکن یرو  اده یپ  دیکه قصد دار ینموده و مدت زمان  یخود را معرفدر روبروی دوربین  .2

 
 

 

  دیده لیتحو جهت ادامه زنجیره پیاده روی  یگریرا به فرد د یامداد برگه .3

 

 

 الزامی می باشد جهت شرکت در قرعه کشی استفاده از هشتگ های زیر در پست های بارگزاری شده 
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#iranwwd 



 

  


