
، در واقع یک نوع مدل سازی 19بررسی آماری پاندمی کووید 
، عاملی ناشنااته  19ویروس کووید . و آزمودن مدل می باشد

در دسن  داشنه  . و جدید برای دانشمادان ب  شمار منی رود
اطالعات و همچای  رجوع ب  روند شیوع کرونا وینروس هنای 

ا می تواند روش  کااده نحوه مقابلن  بن( SARSنظیر )پیشی  
مدلی ک  در طی ای  مطالعن  اراهن  تواهند . ای  ویروس باشد

یوع را شد قادر می باشد بر اساس چادی  تکایک، وضعی  شن
. یدب  صورت کوتاه مدت و همچای  دراز مدت پیشبیای نما

جمع آوری داده ها

تفسیر داده ها

پیشبیای وضعی 

اراه  و بررسی سااریو ها

اقدامات الزم

مدل سازی

دباشمتعلق به شرکت لیوژن فارمد میمطالعه کلیه حقوق مادی و معنوی این 

19پیشبینی آماری پاندمی کووید
سروش سهاره، رامی  فاضل و سایر اعضای تیم کرونا شرک  لیوژن فارمد



اعتبار سنجی سناریوی 
پیشبینی شده

توضیح داده 4همانطور ک  در گزارش شماره 
شد، پیشبیای صورت گرفه  از وضعی 

روزهای حال حاضر، حکای  از ابهالی تجمعی 
هزار نفر در سر تا سر جهان 400میلیون و 1

فروردی  22، تا روز 19ب  بیماری کووید 
.  داش 1399

طبق آمار سازمان 1399فروردی  22تا روز 
هزار مورد 433میلیون و 1بهداش  جهانی، 

ده ابهالی قطعی در سر تا سر جهان شااته  ش
آمار ها حکای  از صح  پیشبیای های. اس 

.انجام شده در شماره قبلی دارد

از چاد جه  ماحصر ب  فرد می 19بررسی آماری پاندمی کووید 
یک در انجام پیشبیای و طراحی مدل در ای  مطالع ، از تکا. باشد

برنام  TSAFدر پل  فرم )ماشی  های مبهای بر یادگیری 
MATLAB ) از تکایک های یادگیری ماشی  ک. اس اسهفاده شده  

جدیدتری  ابزار ها ب  شمار می روند، از دق  باالیی برتوردار می
ابل اتکا باشاد و قادرند با انجام محاسبات بهیا  سازی شده، نهایجی ق

.و ارزشماد را حاصل کااد

BLAK

رای تصویر باال؛ پیشبیای انجام شده ب
فروردی  ماه 22الی 16روزهای 

1399
تصویر پایی ؛ نمودار مبهالیان جدید

روز پس از شیوع80هر روز تا 

همانطور ک  مشخص اس ، نقاط 
هایی و شکسهگی و همچای  نقاط انه

مجموع افراد مبهال، ب  درسهی 
.پیشبیای شده اس 
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وید پیشبیای آماری پاندمی کو
شماره پیشی 4تا کاون در 19

ماهشر شده اس  در ک  در هر 
90ز یک، دق  پیشبیای بیش ا

.می باشددرصد 
همچای  در ای  گزارش ها 
اریخ موفق ب  پیشبیای دقیق ت
، درصد قل  پیک، نقاط شکسهگی

ات کشادگی واقعی و سایر اطالع
.مهم ای  چایای شده ایم

تامی  . هم  آمار، ارقام و داده ها مسهخرج از وبسای  سازمان بهداش  جهانی می باشد
جمل  کااده ای  آمار وزارت بهداش  کشور ها هسهاد و ممک  اس  ب  دالیل مخهلفی از

  عل  توان تشخیصی ضعیف یا حضور مبهالیانی ک  هرگز تس  نمی دهاد و ب  همی
  ابهالی آنها در آمار ها ب  شمار نمی رود، عدد مهبالیان واقعی مهفاوت با آمار های اراه

.شده باشد
اهشر همچای  الزم ب  ذکر اس  ک  آمار وزارت بهداش  جهانی تقریبا با یک روز تاتیر م

22فروردی  ماه، نیم  شب و در ساعات اولی  روز 21در واقع آمار مبهالیان روز . می شود
از ای  رو . فروردی  ماهشر می شود22فروردی  ماه و تح  عاوان گزارش وضعی  روز 

ار امید اس  برای تواناده ابهام بوجود نیاید ک  چرا آمار ماهشر شده در رسان  ها با آم
. وزارت بهداش  تفاوت دارد



بیـــماریدوم مــــوج

چقدر نگران کننده است؟

BLAK

روزهای آینده الگوی شیوع در جهان 
در هفته بعد به چه شکل خواهد بود؟

ه افراد کشتدرصدمرگ ب  دس  آمده از نسب  
ه  ب  مجموع افراد کشه  شده و بهبود یافشده 

یهی نزولی توشبخهان  برای اولی  بار، هم  پیشبیای های کامپیوتری، وضع
لل ای  وضعی  کاهشی می تواند ع. را برای هفه  آیاده احهمال می دهاد

.  اشدمخهلفی از جمل  علل انسانی، زیس  محیطی یا ژنهیکی داشه  ب

پاسخ به موج دوم؛
چه باید کرد؟

سناریو های محتمل
ی در ادام  یافه  روند کاهش مبهالیان جدید تا پایان بیمار. 1سناریوی •

، میلیون بیمار دیگر در جهان1ابهالی تجمعی . )اوایل ترداد ماه
دیگر ب  صورت نفر 200هزار و 10مرگ دیگر و هزار بیمار 60ابهالی 

(خوشبینانهدرصد؛ سااریوی 8احهمال وقوع؛ ( )ایرانتجمعی در 
؛ ادام  یافه  روند نزولی بیماری، وقوع یک پیک دیگر. 2سناریوی •

و ابهالی هزار بیمار دیگر در جهان 400میلیون و 2ابهالی تجمعی 
نفر دیگر در 500هزار و24مرگ دیگر و هزار بیمار144تجمعی 

(سناریوی بیشتر محتملدرصد؛ 84احهمال وقوع؛  )ایران
یکصد و ادام  یافه  روند صعودی بیماری تا ابهالی . 3سناریوی •

میلیون بیمار 3.5؛ ابهالی حداقل بیست هزار بیمار جدید در هر روز
میلیون بیمار در 3.5دیگر در جهان تا اتمام پیک فعلی و ابهالی تجمعی 

8احهمال وقوع؛ ( )ابهالی دس  جمعی)ماه  18ایران تا پایان دوره 
(بدبینانهدرصد؛ سااریوی 

موج دوم، چه زمانی و چقدر شدید؟
ب  کمک . می توان بر اساس شیوع سارس، حدس هایی را در ای  باره زد

هه دمطابق  الگوهای شیوع، در یکصد و دهمی  روز پس از شیوع یعای در 
درصدی 66، باید انهظار موج دوم بیماری را، اما با توان سوم اردیبهشت ماه

و ادام  ( هزار بیمار جدید در هر روز55حداکثر ابتالی )پیک حال حاضر 
.روز ، شاهد بود10یافه  آن ب  مدت 

سرنوشت ایران به چه نحو رقم خواهد خورد؟
درصد، تا مرز 65پیشبیای می شود آمار مبهالیان جدید در ایران با احهمال 

درصد 25البه  ممک  اس  ای  آمار با احهمال. مبهال در روز افزایش یابد3000
درصد رشدی در حدود 10کاهش یافه  یا ثاب  باقی بماند یا ایاک  با احهمال 

دم ای  احهماالت نظر ب  رفهار مر. مبهالی جدید در روز را تجرب  کاد5000
.می تواند تغییر کاد

هار انسانی عل  پراکادگی داده ها و پیشبیای های مخهلف، تاثیرگذاری زیاد رف
ی کاد در واقع ای  رفهار مسئوالن  اس  ک  تعیی  م. در روند شیوع می باشد

.کدام سااریو ب  وقوع بپیوندد

تود شاتصبسیاری از اپیدمی ها، همواره پس از پش  سر گذاشه  پیک 
اتفاق ای . و کاهش آمار مبهالیان، با موج دوم ابهال ب  صحا  باز گشه  اند

نیز رخ داده اس  و احهماال H1N1برای بیماری های مشاب  سارس و 
.هم ب  همی  ترتیب موج دومی از ابهال را تجرب  تواهد کرد19کووید 

سهگی پیشبیای دقیق پیک دوم تا حد زیادی ب  رفهار مسئوالن  مردم ب
می و سادرم حاد تافسی 19اما ب  عل  شباه  بسیار بیماری کووید. دارد

توان الگویی مشاب  را پیشبیای کرد

باشدمتعلق به شرکت لیوژن فارمد میمطالعه کلیه حقوق مادی و معنوی این  1399فروردین 23-19پیشبینی آماری پاندمی کووید 

می باشدWHOوبسایت همه داده ها مستخرج از 

6از هر 
یک مبهال، 
جان مبهال 

تود را از 
دس  می 

دهد

6%

کمهر از شش درصد 
مبهالیان در جهان 

ایرانی هسهاد

وز، بر اساس پیشبیای مدل کامپیوتری، آمار مبهالیان جدید هر ر
اف  تواهد کرد و در هفه  هزار مبتالی جدید در روز 65تقریبا تا 

را شاهد 19ب  کووید هزار مورد ابتالی جدید525آیاده، تقریبا 
.تواهیم بود

محدودیتادامه 
ارتباطات فیزیکی

در نظر گرفتن 
احتمال حضور 
بیماری های نوظهور

هاCo-infectionو 

افزایش تعداد تست
های تشخیصی و 

زودهنگام تشخیص
مبتالیان

مجامع بین همکاری
ظور المللی و استانی به من

آسیببه حداقل رساندن 
های اقتصادی و اجتماعی

جهانیبهداشتسازمان
اقداماتازایمجموعه

عنوانتحتراپیشنهادی
Strategic Response

Planعهمطال.کندمیمنتشر
اقدامات،اینبهعملو

گیریهمهازناشیصدمات
.دهدمیکاهشرا

Preparing 

for the 

second 

wave

محدود نگه داشتن طرق 
انتقال اصلی ترین عامل 
در کنترل بیماری و کاهش 
شدت موج دوم است

ارائه آمار دقیق از تعداد و وضعیت 
مبتالیان و شناخت ناقلین می توان به 

.کنترل شیوع کمک کند

تقویت سیستم ایمنی در این
روزها می تواند کمک شایانی 
به بهبود وضعیت بکند

آسیب های پسا حادثه ای 
باید مورد توجه قرار بگیرند


