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 یا مَنْ اِسْمُهُ دَوآءٌ وَ ذِکْرُهُ شِفآءٌ یا مَنْ یَجْعَلُ الشِّفاءَ فیما یَشاءُ مِنَ االَشْیاءِ

 تحلیل داده های ویروس کرونا

 3شماره  گزارش
 24/01/99 تاریخ انتشار: 

تاکنون تحلیل های مختلف علمی به بررسییی امار ویییور سیرسو کرسنا شر کشییورهای مختلف هرشادته ان  که 

یکی از هیارامترهیای عمی تیا بر اسیییاو امیار تلی اش تلایاع س ییا تلی اش ماتنییان بیه ایم سیرسو ان یاا وییی   انی   امیا 

 می باو   «تل اش تست های ان اا و  »مغاول شر تحلیل های کرسنایی 

لما تل اش ماتنیان ویناسیایی وی   تابلی هسیت از تل اش تسیت هایی که به ریورع رسیمی شر کشیورهای مسی 

 مختلف ان اا می وییوش س ممکم اسییت یکی از علت های تل اش ماتنیان کعد تل اش کع تسییت باویی   بر اسییاو

 ن مرسر می کنیع ابت کشور ر ر لیست  20امار تل اش ماتنیان س تل اش تست ها را شر  دتل اش ماتنو گان

 ( /https://www.worldometers.info/coronavirus)مناع: 
 تعداد تست های انجام شده  تعداد مبتالشدگان  کشور  ردیف 

1 USA 533,115 2,693,758 

2 Spain 166,019 355,000 

3 Italy 152,271 963,473 

4 France 129,654 333,807 

5 Germany 125,452 1,317,887 

6 China 82,052 نامعلوم 

7 UK 78,991 334,974 

8 Iran 71,686 263,388 

9 Turkey 52,167 340,380 

10 Belgium 29,647 102,151 

11 Switzerland 25,300 190,000 

12 Netherlands 24,413 101,534 

13 Canada 23,318 401,552 

14 Brazil 20,964 62,985 

15 Portugal 15,987 162,798 

16 Russia 15,770 1,200,000 

17 Austria 13,945 144,877 

18 Israel 10,878 117,339 

19 S. Korea 10,512 514,621 

20 Sweden 10,151 54,700 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/iran/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belgium/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/switzerland/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/netherlands/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/canada/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/portugal/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/austria/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/south-korea/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/
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برای محاسیاه رتاه بن ی ساعع بینانه تر از بیسیت کشیور اسل شرگیر با ایم سیرسود نسیاتی را شر نگر بمیریع که شر 

 گرفته و   باو :ان هع تل اش ماتنیان س هع تل اش تست های ان اا و   شر نگر 

𝛼 =
تعدادمبتالشدگان 

 تعداد تست های انجام شده 
 

 

« کمتر باویی  تل اش تسییت های ان اا ویی  هرچق ر »تل اش ماتنویی گان« شر کشییوری بیشییتر بوش  س هرچق ر »

بیشیتر باوی  سضیلیت ان کشیور  𝛼سضیلیت ان کشیور شر ابتن به بحران کرسنا ب تر اسیت  بنابرایم هرچق ر نسیات 

 کشور ر ر لیست ابتن مرسر می کنیع  20با توجه به ایم نساتد سضلیت شر ایم بحران سدیع تر است  

 

 کشور 
تعداد  

 مبتالشدگان 

تعداد تست های  

 رتبه 𝜶 انجام شده 

Spain 166,019 355,000 0.47 1 

France 

129,654 333,807 0.39 2 

Brazil 

20,964 62,985 0.33 3 

Belgium 

29,647 102,151 0.29 4 

Iran 

71,686 263,388 0.27 5 

Netherlands 

24,413 101,534 0.24 6 

UK 

78,991 334,974 0.24 7 

USA 

533,115 2,693,758 0.20 8 

Sweden 

10,151 54,700 0.19 9 

Italy 

152,271 963,473 0.16 10 

Turkey 

52,167 340,380 0.15 11 

Switzerland 

25,300 190,000 0.13 12 

Portugal 

15,987 162,798 0.10 13 

Austria 

13,945 144,877 0.10 14 

Germany 

125,452 1,317,887 0.10 15 

Israel 

10,878 117,339 0.09 16 

Canada 

23,318 401,552 0.06 17 

S. Korea 

10,512 514,621 0.02 18 

Russia 

15,770 1,200,000 0.01 19 

China 

 نامعلوم  نامعلوم  نامعلوم 82,052

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belgium/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/iran/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/netherlands/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/switzerland/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/portugal/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/austria/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/canada/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/south-korea/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china/
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 )منبع: مرکز تحول و تعالی دانشگاه امام حسین)ع((کشورهای جهان ابتال به کرونا  αنسبت  سهیمقا  :تصویر

 

  مجموع   در لذا    باشد.  یافراد م   شتری پنجم را دارد که نشانه ابتالء ب  گاهی جا  رانینمودار هم ا  نیشود در ا  ی همانطور که مشاهده م

این موضوع  اول جهان است،  های کشورکمتر از متوسط تعداد افراد تست شده در ایران تحلیلی فوق نشان می دهد  نمودار

 نمایانگر آن است که احتماالً در صورت انجام تست های بیشتر، تعداد موارد ابتالء بیش از موارد اعالمی باشد. 

 وجود دارد. کم و بیش کشور های دیگر دنیا هم   همه البته این موضوع در 

 

 

 

Bazargani_h@ut.ac.ir   
 علیه السالمتحول و تعالی سازمانی دانشگاه جامع امام حسین  مرکز
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