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 هدف کلی: 
 پیشگیری از حوادث ترافیکی

 

 اهداف اختصاصی
 رفتارهای پر خطر در رانندگیدر خصوص مردم افزايش آگاهی  -

عدم سرعت غیر مجاز، بستن کمربند ايمنی، استفاده از افزايش رعايت مقرارت رانندگی )عدم سبقت غیرمجاز،  -
، عدم استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، موتورسواران صندلی مخصوص کودک در خودرو، استفاده از کاله ايمنی

 عدم مصرف الکل و مواد روانگردان قبل از رانندگی(

 رانندگی تصادفاتکاهش  -

 ی ناشی از حوادث ترافیکیکاهش آسیب ها -

 مرگ های ناشی از حوادث ترافیکی کاهش  -

 

 اهداف عملياتی
  کمپین و اجرای طراحی 

 کمپین ارزشیابی طراحی 

  دسترسی و فراهمی ابزارهای مورد نیاز 

  رانندگیقوانین  ضمانت اجرايیتقويت 

  (های ذيربطجلب مشارکت سازمان )تقويت هماهنگی های بین بخشی 

 

 شعار کمپين:

 «م، طوالنی تر زندگی کنيمکني رانندگی ایمن»

 

 :مخاطبين اوليه

  رانندگان 

 مخاطبين ثانویه:

 و تصمیم گیرندگان سیاستگذران 

 پلیس راهور 

  سرنشینان خودروهاخانواده ها و 

 تیم سالمت 
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 انتظارات از ذینفعان
 ( روابط دفتر آموزش و ارتقای سالمتمرکز مديريت بیماری های غیر واگیر،  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،

  (عمومی، دبیرخانه شورای عالی و امنیت غذايی

 تدوين برنامه کمپین -

 طراحی شعار کمپین -

 طراحی بسته های آموزشی -

 طراحی پیام ها و زيرنويس ها -

 تهیه تیزرهای تلويزيونی -

 )اينستاگرام( پیشگیری از حوادث ترافیکیصفحه اختصاصی برای  راه اندازی و پشتیبانی -

 هماهنگی برای اقدامات مبتنی بر جامعه  -

 اجرای کمپین -

 ارزشیابی کمپین -

 و تهیه گزارش کمپینجمع آوری مستندات  -

 آينده براساس تجارب حاصله کمپین هایبرنامه ريزی  -

 
 

  دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور  

  مشارکت در برگزاری کمپین -

 

 شهرداری 

 بهره گیری از فضاهای تبلیغاتی شهری ) بیلبورد، پالکاردها، مانیتورهای داخل مترو و سطح شهر ( -

 ع رسانی از طريق خانه های سالمت و ...(مشارکت در اجرای کمپین )اطال -

 

   صدا و سیماسازمان 

 نشست خبری -

 در برنامه های پربیننده )شبکه جوان، طبیب، به خانه بر می گرديم و ...( حضور -

 پخش تیزرهای تلويزيونی -
 ها پخش زير نويس -

 تهیه گزارش خبری از اجرای کمپین -

 

  آموزش و پرورش وزارت 

 مشارکت در اجرای کمپین -
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 پلیس راهور ناجا 

 مشارکت در اجرای کمپین -

 نظارت بر اجرای قوانین رانندگی -

 

 وزارت راه و شهرسازی 

 مشارکت در اجرای کمپین -

 معابر برون شهری ايمنینظارت بر  -

 

 شرکت ويستا ايرانسل و تلفن همراه 

 موزشی آ پیامک هایانتشار  -

 

 انجمن ها و سازمان های مردم نهاد 

مشارکت در اجرای کمپین -
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 (1400-1401) جدول زمانبندی اجرای کمپين پيشگيری از حوادث ترافيکی

هفته  هافعاليت

سوم 

بهمن 

 ماه

 

هفته 

چهارم 

بهمن 

 ماه

 

هفته 

اول 

اسفند 

 ماه

 

هفته دوم 

اسفند 

 ماه

 

هفته سوم 

 اسفند ماه

هفته چهارم 

 اسفند ماه

فروردین 

 ماه 

ادریبهشت 

 ماه

 خرداد

 ماه

سه ماهه 

 دوم 

             اجرای کمپینطراحی تدوين 
           تهیه و تدوين محتواهای آموزشی

           تهیه رسانه های آموزشی
           و راديويی برنامه های تلويزيونی مشارکت در تهیه

           گروه های هدف مجازی آموزش های حضوری و
           هماهنگی با دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

هماهنگی با سازمان های برون بخش جهت  جلسهبرگزاری 
 مشارکت در اجرای کمپین

          

           هماهنگی با سازمان صدا و سیما برای پخش رسانه های آموزشی
 بر سیما به منظور بررسی و نظارت برگزاری جلسه با سازمان صدا و

 سريال ها و فیلم ها فیلم نامه
          

           مربوطهتدوين شیوه نامه ارزشیابی و چک لیست 
           اجرای کمپین

           کمپینارزشیابی 
           کمپینتهیه گزارش 

           آينده براساس تجارب حاصله کمپین هایبرنامه ريزی برای 

  


