
 اطالعیه

به  فعالیت و نکات تکمیلی زمان ، نحوه بارگزاری«کیلومتر به هر صورت 5»رویداد مجازی پس از هماهنگی های انجام شده با مرکز برگزاری 

 شرح زیر به اطالع می رسد:

 فدراسیون بارگزاری خواهد شد. عات از طریقاطال -

 برای فدراسیون ارسال می کند.ورزشکار، اطالعات فعالیت خود را به صورت زیر  -

o  ثانیه  :  دقیقه  :  ساعت                     روبرو ارچوبفعالیت در چمدت زمان 

o با پسوند ستخراج شده از ساعت هوشمند خود فایل ا.GPX  یا.Fit  یا.TCX  یا.CSV )ترجیح با سه پسوند اول است( 

o  فدراسیون رات خود را به اتمام رساندفعالیرا نداشت و  ان ثبت زمان فعالیت خودر به هر دلیل امکورزشکادر صورتی که ، 

  سامانه( )جهت ثبت در مطلع کند. از این موضوع

o ،حتماًت شده، خود باشد، به منظور تایید زمان ثبدر فعالیت انتخابی نفر برتر  01جزو ورزشکار در صورتی که  دقت شود 

 به ثبت رسیده باشد. از طریق فدراسیون باید یکی از فایلهای فوق برای او

، دریافت در پیام رسان واتس اپ گروه تشکیل داده شدهاز  یون و یامخصوص به خود را )از سایت فدراسورزشکار می بایست شماره  -

 سینه و کمر شرکت کننده سنجاق شده باشد.در حین انجام رویداد بر روی این شماره می بایست و آن را( چاپ نماید. 

ند. ااپ درآمدهرسان واتسوهی در پیام به عضویت گرتماسی که حین ثبت نام به هیأت خود ارائه کردند، شماره تمامی ورزشکاران با  -

 7اد )جمعه تا روز شروع روید ارورزشکدر صورتی که در آن گروه انجام خواهد شد.  این رویداد در خصوص تمامی اطالع رسانی ها

 از طریق واتس اپ اطالع رسانی نماید.)موسوی(  10106037010به عضویت در گروه در نیامده بود مستقیماً به شماره  خرداد(

خود برای فدراسیون  به همراه رکوردآنها را بایست  میتهیه کرده است، عکس یا فیلمی از فعالیت خود ورزشکار، در صورتی که  -

 در سایت فدراسیون جهانی بارگزاری شود. ارسال نماید تا 

عالوه بر هشتگ ) جتماعی )نظیر اینستاگرام و ...( به اشتراک گذاشت،عکس و فیلم خود را در شبکه های ادر صورتی که ورزشکار،  -

به حروف کوچک و )نماید.  TAGرا نیز در آن  )به آدرس زیر( حساب کاربری فدراسیون جهانیمی بایست  (گفته شد ی که قبالًهای

  (بزرگ دقت شود

o @OfficialWorldTransplantGames 

 انجام چند باره فعالیت وجود دارد. امکان  -

سریعاً بعد از اتمام فعالیت خود، اطالعات در زمان ورود آنها توسط فدراسیون، ورزشکار می بایست انباشتگی به دلیل جلوگیری از  -

 به روز رسانی شود.در سایت فدراسیون جهانی وی ثبت شده تا بالفاصله زمان  اطالعات گفته شده را برای فدراسیون ارسال نماید



 

 به صورت مرحله به مرحله توضیح داده شده است.  Xiaomi Mi Band 4برای ساعتهای هوشمند  CSVیل در ادامه روند دریافت فا

 

 را بر روی تلفن هوشمند خود نصب نمایید. Mi Fitابتدا برنامه  .0

 

 ارد شوید.قبالً حساب کاربری ساخته اید وحساب کاربری خود را بسازید یا اگر  .1

 

 پس از اتصال ساعت هوشمند به تلفن همراه خود، فعالیت خود را انجام دهید. .6

 

 را باز کرده و وارد آدرس زیر شوید: Mi Fitپس از انجام فعالیت، برنامه  .0

 

Profile  Settings  About  Exercising user rights  Export Data 

 OKو روی دکمه  نماییدنمایش داده خواهد شد. اطالعات را طبق عکس زیر تکمیل به آدرس باال، صفحه زیر برای شما پس از ورود  .5

 .کلیک نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

وارد نمایید و نشان داده شده اه کد امنیتی به همراز آن استفاده کرده اید را  1در این مرحله می بایست آدرس ایمیلی که در مرحله  .3

 کلیک کنید. OKبر روی دکمه 

 

 

 

 

 

 

اشد پیامی به صورت زیر برای شما نشان داده خواهد شد. این بدین معنی صحیح ب 3در صورتی که اطالعات وارد شده در مرحله  .7

 ی که وارد کرده اید ارسال میشود.از فعالیت های شما به آدرس ایمیل CSVفایل دقیقه پس از ثبت درخواست،  61است که حداکثر 

 

 

 

 

کلیک نمایید تا پیامی به صورت زیر برای شما به نمایش در آید. بر  Mifitاکنون وارد ایمیل خود شوید و بر روی ایمیل دریافتی از  .8

 کلیک نمایید. Export Dataروی دکمه 



 

فایل در این صفحه نمایش به شکل زیر برای شما باز خواهد شد. دقت کنید که رمز  زمانی که بر روی دکمه کلیک شد، صفحه ای .0

ارسال . فایل را دانلود کرده و آن را به همراه رمز فایل برای فدراسیون (به کوچکی یا بزرگی حروف دقت شود) داده شده است

 نمایید. 

 

 


