
 همراهی بلد با میلیون ها
کاربر در واکسیناسیون

در ۸ ماه نخســت سال ۱۴۰۰ یکی از مهم ترین 

مسائل روز برای مردم واکسیناسیــون عمومی 

بود. در همیـــن راسـتا، ما در بلد همگام با نیاز 

کاربــران حــرکت کردیم و تالش کردیم با کمک 

کاربران، اطالع رســـانی و خدمت رسانی دقیقی 

و کاملی داشته باشیم. 

در ایـــن گـــزارش بخشــــی از اقـدامـــات انجـام 

شده بلد و نتایج آن آورده شده است.



بر اساس نیاز کاربر حرکت کردیم!

٢

شهریوراردیبهشتتیــــراردیبهشتاردیبهشتاردیبهشت

اردیبهشت اردیبهشت اردیبهشت

نمــایـــش مـــراکـــز 
بهداشت در نقشه

  نمایش میزان شلوغی

در هر مرکز

 اضافه کردن مراکز

تجمعی واکسیناسیون
 فیلتــر مـــراکز

خودرویـــی
 افزودن اطالعات

دوز سوم

 اضافه کردن تصاویر 

و ویدئوها

 اضافه کردن فیلتر

 نوع واکسن

 قابلیت سوال و جواب

توسط کاربران

 فیلتر مراکز شبانه روزی

و بیماران خاص

آبـــانمردادخرداد



٣

چند مرکز فعال داشتیم؟

بــــه دلیـــل تغییـــر بســـیار زیــاد در مراکز 

واکسیناســــیون و عدم شفافیت و دقت 

در اطــــالع رســـانی، مـــا وظیــــــفه خـــــود 

دانستیم که بـــا کمـک پیک های موتوری 

بلـــد و اطالعات دریافتی از کاربران، مراکز 

فعـــال را بــه صــــورت روزانــه شـناســـایی 

کنیـــم تــا برای همه قابل استفاده باشد.

تعداد مراکز فعال واکسیناسیون
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۱۰۰۰

۷۵۰

۵۰۰

۲۵۰

۱۳۰

اردیبهشت خرداد تیــــر مرداد شهریور آبان

۰



چند کاربر را راهنمایی کردیم؟

کاربران ایرانی ٢٢  میلیون بار در گوگل، در مورد 

مراکز واکسیناسیون جست وجو کردند و بیش 

از  ١٥ میلیـــون بـــار از صفحات مراکز واکسن در 

وبسایت یا اپلیکیشن بلد بازدید کردند.

۴

جستجوی گوگل

١٥ میلیون مشاهده در بلد

٢٢ میلیون



ترند جست و جو در گوگل

۵
با آغاز واکسیناسیون گسترده از خرداد ماه، کاربران بـــرای پیدا کردن مرکز واکسن مورد نظر خود 
در گوگـــل جســـت وجو کردند. میزان جست وجوی روزانه در شهریور ماه به بیشترین میزان خود 

رسید و پس از آن به مرور کاهش یافت. 

۱۰۰

ترند جست و جوتعداد ورودی

خرداد تیــــر شهریورمهر آبان

۶۰۰ هزار

مرداد



ارتباط زنده بیـن کاربران

٥٣ هزار  سوال پرسیده شده است
٤٥ هــزار  پاســـخ  ثبــت شــــده است

١١٫٢٠٠ نفر  از کاربران به ســواالت پاســخ داده اند
٧٠٪ سواالت حداقل یک پاسخ دریافت کرده انـد

در بـــخش ســـوال  و جـــواب، دغــدغه های کاربــران برای 
هــــر مــرکـــز به صــورت زنــــده نمایـــش داده می شــــــد. 
نیـروهای مستقر در مراکز واکسیناسیون یا سایر کاربران 
هم با سرعت باال سواالت مطرح شده را پاسخ می دادنـــد. 

۶



قهرمانان اطالع رسانی

۱۰۰ کاربـــر با بیشـــترین فعــالیت در مجموع ۱۷ هـزار پاسخ ثبت کردند کــــه معـــادل یــــک ســـوم ۷
کـل پاسخ های ثبت شده بود.

۵۳۰۰ پاسخ *۹۱۲۰۷نفر اول

۱۱۵۳ پاسخ ***

۷۷۵ پاسخ ۰۹۱۲۰۷* نفر سوم

۷۵۳ پاسخ *** نفر چهارم

۵۴۷ پاسخ ۰۹۱۲۲۹* نفر پنجم

تعداد پاسخ کاربـــرردیــــف

نفر دوم



با کمک شما توانستیم

۸

۷ هــــزار نفـــر  در مـــورد مـــراکز واکســن تجربه 
خودشان را به اشتراک گذاشتند.

۶۰۰ نفر  تصاویر و ویدئوهای خودشان از مراکز 
را در بلد منتشر کردند.

در ۶ مـــاه دوره واکســـیناسیون بیش از ۱۲ هزار 
کــــاربر در تکمیــــل اطـــالعات مــــراکز واکسـن 

مشارکت کردند.



از مشارکت شــما برای کمک به 
ســـایر کــاربران بلــد ممنونیم.


