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99ور از ابتدای اپیدمی تا انتهای هفته چهارم شهری( بستری و فوت)کشورکلدرروند موارد مثبت 



99از ابتدای اپیدمی تا هفته چهارم  شهریورکشورکلدرسرپائی مثبت روند موارد 

میباشدعدم انجام تست است و دلیل اصلی آن کاهش موارد سرپائی نگران کننده : توجه



، سرپائی، بستری)کشورکلدرتعداد موارد مثبت 

(1399شهریور 28الی 21)در هفته اخیر ( فوت

 (7771: هفته قبل)9640: بستریتعداد موارد

 (1155: هفته قبل)1303: فوتتعداد موارد

 (21261: هفته قبل)24050: مثبت شناسایی شده سرپاییتعداد موارد



(سرپائی، بستری، فوت)تهراناستان درتعداد کل موارد مثبت 
1399شهریور 28لغایت 99از ابتدای سال 

 (1835: ، هفته قبل2330: هفته اخیر)29683: بستریتعداد موارد

 (145: ،  هفته قبل219: هفته اخیر)3860: فوتتعداد موارد

 (2043: ، هفته قبل2410: هفته اخیر)24665:  مثبت شناسایی شده سرپاییتعداد موارد



(سرپائی، بستری، فوت)استان تهران درتعداد موارد مثبت 

(اعداد منفی هفته دوم اردیبهشت بدلیل ریزش آمار)به تفکیک هفته 
تهراناستان

Data

سرپائی Sum ofفوت Sum ofبستری Sum ofهفته

1413870 هفته1و 2 اسفند 98

16071350 هفته3اسفند 

15972380 هفته4اسفند 

19823550 هفته1 فروردین 99

16972520 هفته2فروردین 

14842760 هفته3فروردین 

15832103 هفته4فروردین 

110715598 هفته1اردیبهشت 

90-887130- هفته2اردیبهشت 

943125277 هفته3اردیبهشت 

96813579 هفته4اردیبهشت 

385601247اردیبهشت آخر هفته

30133341 هفته1خرداد 

47851382 هفته2خرداد 

57660792 هفته3خرداد 

691791280 هفته4خرداد 

989651552 هفته1تیر 

12811031797 هفته2تیر 

11121281105 هفته3تیر 

17151511123 هفته4تیر 

19932161434 هفته1مرداد 

11741571223 هفته2مرداد 

13811751299 هفته3مرداد 

11941471416 هفته4مرداد 

13261842072مرداد آخر هفته

11131131829 هفته1شهریور 

932136953 هفته2شهریور 

18351452043 هفته3شهریور 

23302192410 هفته4شهریور 

Grand Total34300432024665



(شهریور21-28)در هفته چهارم شهریور ( بستری و فوت)کشورمثبت استانهایموارد هفتگیبروز
، مورتالیتی در یک میلیون نفر( در صد هزار نفر)بروز بستری 

میلیون در مورتالیتیاستانهزار صد در بستری بروزاستان

36.46قم39.51قم

31.45شهرکرد21.63لرستان

27.60اصفهان21.04یاسوج

25.62بوشهر19.17بوشهر

24.27یاسوج16.89تهران

23.40خراسان شمالی16.26آذر شرقی

21.90سمنان16.09اصفهان

21.89آذر شرقی14.37سمنان

20.21مازندران12.90کرمانشاه

19.63قزوین12.76ایالم

19.14البرز12.37خراسان شمالی

18.08خراسان رضوی12.08یزد

16.04همدان11.78قزوین

15.87تهران11.60کل کشور 

15.68کل کشور 11.50اردبیل

15.47مرکزی11.26شهرکرد

15.46زنجان11.20البرز

12.31کرمانشاه10.76مرکزی

12.11اردبیل10.75خراسان جنوبی

11.91هرمزگان10.73زنجان

11.82یزد10.12همدان

11.48آذر غربی9.86خوزستان

10.64گیالن8.69آذر غربی

10.38لرستان8.67مازندران

10.33کرمان7.47هرمزگان

9.94ایالم7.29کرمان

9.80خوزستان7.18گیالن

8.92فارس6.24کردستان

7.80کردستان5.72خراسان رضوی

7.20گلستان5.71گلستان

5.54سیستان و بلوچستان3.59فارس

5.00خراسان جنوبی2.67سیستان و بلوچستان



مرور روند همه گیری در کلیه استانهای کشور
1399شهریور ماه هفته چهارم تا پایان 





یر و بروز موارد بستری و مرگ و مدر هفته اخیر روند بستری و فوت  افزایش چشمگیری داشته است،
استان با شیبی تند از متوسط کشوری فاصله گرفته است





ز موارد بروروند بستری با سیری همسان کشور افزایش یافته ولی فوت در هفته اخیر ثابت مانده است، 
بستری در استان همچنان بیش از متوسط کشوری ولی مرگ و مییر از متوسط کشور کمتر است





شتر بروز موارد بستری همچنان از متوسط کشوری بیروند بستری و فوت در هفته اخیر صعودی است، 
و مرگ و میر با شیبی تند از متوسط کشوری بیشتر شده است





ه که از این نظر قابل توجروند بستری و فوت در هفته اخیر برخالف روند کشوری کاهش داشته است 
است ، ولی بروز موارد بستری و مرگ و میر استان همچنان فراتر از متوسط کشور است





تان از بروز موارد بستری در اسوروند بستری و فوت در هفته اخیر با شیبی تند افزایش یافته است، 
متوسط کشوری باالتر رفته و مورتالیتی با افزایش معادل متوسط کشور شده است





ری بروز موارد بستری در استان از متوسط کشوروند بستری و فوت در هفته اخیر صعودی بوده است، 
باالتر و مرگ و میر نیز از متوسط کشوری فاصله بیشتری گرفته است





یر بروز موارد بستری و مرگ و مروند بستری افزایش ولی فوت در هفته اخیر کاهش یافته است، ولی 
استان همچنان از متوسط کشوری باالتر رفته است  ولی مورتالیتی کاهش یافته است





بروز موارد بستری و مرگ و میر ولیروند بستری و فوت در هفته اخیر اندکی کاهش داشته است، 
استان همچنان بیش از متوسط کشوری است





ری بروز موارد بستری استان از متوسط کشوودر هفته اخیر روند بستری و فوت صعودی بوده است، 
پیشی گرفته است در حالیکه مورتالیتی استان علیرغم افزایش  از متوسط کشوری کمتر است





دکی بروز موارد بستری در استان هنوز انولیروند بستری در هفته اخیر کاهش و فوت ثابت مانده است، 
بیش از متوسط کشوری است در حالیکه مرگ و میر همچنان از متوسط کشوری کمتر است





ط در هفته اخیر روند بستری و فوت کاهش قابل توجهی یافته است، بروز موارد بستری تا حد متوس
کشوری پائین آمده ولی مرگ و میر استان همچنان فراتر از متوسط کشور است





تری بروز موارد بسروند بستری همچنان صعودی بوده ولی فوت در هفته اخیر اندکی کاهش یافته است، 
بموازات  کشور افزایش یافته ولی مرگ و میر استان از متوسط کشور پائین تر رفته است





مین برای چندودر هفته اخیر روند بستری بموازات کشور افزایش  و فوت کاهش مختصر داشته  است، 
هفته متوالی بروز موارد بستری و مورتالیتی از متوسط کشوری بیشتر است





مچنان بروز موارد بستری هروند بستری بموازت کشور افزایش و فوت در هفته اخیر کاهش یافته است، 
تاندکی بیش از متوسط کشوری ولی مرگ و میر استان به کمتر از متوسط کشوری تنزل یافته اس





ی و مرگ و بروز موارد بسترروند بستری و فوت در هفته اخیر با شیبی نسبتاً تند افزایس یافته است، 
میر  استان همچنان از متوسط کشوری باالتر است





توسط بروز موارد بستری به حد مروند بستری و فوت در هفته اخیر بموازات کشور افزایش یافته است، 
کشوری رسیده و مرگ و میر استان همچنان از متوسط کشوری پیشی گرفته است





بروز موارد بستری و مرگ و میر ولیروند بستری در هفته اخیر افزایش و فوت نزولی بوده است، 
استان در این کمتر از متوسط کشوری است





بروز موارد بستری و ولیدر هفته اخیر روند بستری همچنان صعودی ولی فوت نزولی شده است، 
مورتالیتی در استان همچنان از متوسط کشوری کمتر است





تری بروز موارد بسروند بستری بموازات کشور افزایش یافته و فوت در هفته اخیر صعودی  شده است، 
و مرگ و میر در استان از حد متوسط کشوری اندکی پانین تر است





ط بروز موارد بستری کمتر از متوسولیروند بستری و فوت در هفته اخیر همچنان صعودی بوده است، 
کشوری در حالیکه مورتالیتی از متوسط کشوری باالتر رفته است





تان بروز موارد بستری و مرگ و میر اسوروند بستری در هفته اخیر  افزایشی و فوت نزولی بوده است، 
هنوز از متوسط کشوری پائین تر است





ان بروز موارد بستری و مورتالیتی در استولیروند بستری و فوت در هفته اخیر صعودی بوده است، 
همچنان از متوسط کشوری پائین تر است





ر روند بستری برخالف کشور نزولی ولی موارد فوت صعودی بوده است ، بروز موارد بستری استان د
هفته اخیر اندکی کمتر از متوسط کشور و مرگ و میر از متوسط کشوری فراتر رفته است





ستری و بروز موارد بروند بستری برخالف کشور کاهش ولی فوت در هفته اخیر اندکی بیشتر شده است، 
و مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است





بروز موارد بستری و مورتالیتی از روند بستری در هفته اخیر افزایش ولی مرگ ثابت مانده است، 
متوسط کشور پائین تر است





نان  و بروز موارد بستری و مرگ و میر همچروند بستری و فوت در هفته اخیر تقریباً ثابت مانده است، 
از متوسط کشوری اندکی پائین تر است





ولی بروز موارد بستری و در هفته اخیر روند بستری و فوت بموازات کشور صعودی شده است، 
مورتالیتی در استان همچنان از متوسط کشوری پائین تر بوده است





وسط بروز موارد بستری در استان از متوروند بستری افزایشی و فوت در هفته اخیر نزولی بوده است، 
کشوری کمتر است ولی مرگ و میر استان هنوز از متوسط کشوری باالتر است





تان بروز موارد بستری و هم مورتالیتی در این اسهمروند بستری و فوت در هفته اخیر ثابت مانده است، 
از متوسط کشوری پائین تر است





ولی هم بروز موارد بستری و هم مرگ وروند بستری نزولی و فوت در هفته اخیر صعودی  بوده است، 
میر از متوسط کشوری پائین تر است





ی در بروز موارد بستری و مورتالیتولیروند بستری صعودی ولی فوت در هفته اخیر ثابت مانده است، 
استان همچنان از متوسط کشوری پائین تر است







o پیامکطریقازداوطلباننظراتاخذ
o100.000سازمانبهراخودنظراتنفر 540.000ازسراسریآزموندرکنندهشرکتداوطلبانازنفر

ی.کردنداعالمسنجش

پاسخ مطلوب سوال

96.9 ( لبانماسک، رعایت فاصله از یکدیگر و داوط)آیا الزامات بهداشتی توسط عوامل اجرایی
رعایت شده بود؟ 

95.8 آیا اصول بهداشتی در جریان برگزاری آزمون در حوزه رعایت شده بود؟

97.8 رعایت شده بود؟ ( متر۱.8حداقل )آیا فاصله صندلی ها



 ۱۳۹۹حوزه در سال ۳۳۰۹به ۱۳۹۸سال ۲۱۰۰افزایش تعداد حوزه امتحانی از

 ۱۳۹۹متر مربع در سال ۵.۰۵۰.۰۰۰به ۱۳۹۸مترمربع سال ۲.۱۰۰.۰۰افزایش مساحت حوزه های امتحانی از

 ۱۳۹۹نفر در سال ۱۷۵.۰۰۰به ۱۳۹۸نفر سال ۷۸.۰۰۰افزایش عوامل اجرایی از

 نفر عوامل بهداشتی جهت نظارت بر پروتکل های بهداشتی۷۳۰۰بکارگیری بالغ

تهیه دستورالعمل بهداشتی مشترک با سازمان سنجش و معاونت بهداشت و ابالغ ان به حوزه ها

 ورزشگاه ، اکثر مراکز اموزشی و دانشکاهی سپاه پاسداران انقالب۴۸مسجد و مصلی، ۲۰بکارگیری حداقل

اسالمی، ارتش جمهوری اسالمی و نیروی انتظامی

 (هاتحت عنوان تکریم خانواده)کمک سازمان بسیج مستضعفین در ساماندهی خارج حوزه های امتحانی
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1399تعداد ثبت نام شدگان و حاضرین در جلسه کنکور سراسری سال مقایسه

۱.050.000 کل ثبت نام شدگانتعداد

940.000 تعداد شرکت کنندگان



1399و 1398درصد شرکت کنندگان در سال های تفاوت

89.5 ۱۳98درصد شرکت کنندگان در سال 

89.۳ ۱۳99درصد شرکت کنندگان در سال 



پیش و پس از آزمونربالگریغدرصد

۱۰۰% آزمونقبل از

۹۱% پس از آزمون

نفر6۱ (ییبستری و سرپا)کل موارد مثبت

(همدان و بوشهر)بیمارستاننفر بستری در2

نفر دربیمارستان61برگزاری امتحان برای هر 

نفر۴۰۰ مراقبت در منزلنیازمند

(درصد0.03)نفر ۵6 نیازمند ویزیت پزشک

صفر مثبت( PCR)ملکولیتست

















حجم فعالیتعنوان فعالیت

۳۳۵۳۳۳۸شو واحدهای کارگاهی تحت پوشاماکن عمومی، مراکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذاییکلتعداد 

و اماکن عمومی، عرضه و فروش مواد غذایی،تعداد موارد بازرسی انجام شده از مراکز تهیه، توزیع
۱۷۷۸۴۰واحدهای کارگاهی

94



حجم فعالیتعنوان فعالیت

ی و واحدهای کارگاهاماکن عمومی، عرضه و فروش مواد غذایی،مراکز تهیه، توزیع کلتعداد 
اخطار و معرفی شده به مراجع قضایی

۷۴۳۸

ی و واحدهای کارگاهاماکن عمومی، عرضه و فروش مواد غذایی،مراکز تهیه، توزیع کلتعداد 
پلمپ شدهپس از اخطار 

۵۹۴
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مرداد7

مرداد13

مرداد20

مرداد28

شهریور18

شهریور25

توسط شاغلین در ادارات و بانک ها





واحد111473:تعداد مدارس
57291:روستایی

54182:   شهری

نفر14378176:تعداد دانش آموزان


1399شهریور25تا 18مورد از 13459:تعداد بازرسی های انجام شده


378مدارسصادر شده به بهداشتیتعداد اخطار



درصد کل رعایتاقداماتعنوان

%۷۵انجام صحیح گندزدایی کالس ها و محیط مدرسه

%۸6تهیه و وجود مایع دستشویی در سرویس های بهداشتی

110



درصد رعایتاقداماتعنوان

ای  تعبیه تهویه مناسب در فضای کالس ها و فضاه
%۷۴عمومی

%۱۰۰عدم فعالیت بوفه و تغذیه سالم  

111



درصد رعایتاقداماتعنوان

%۹۵سراب

%۵۰اردبیل

112
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دانشکده/دانشگاه ردیف
تعداد بازرسی 

مدارس

تعداد موارد 

رعایت بهداشت 

فردی مدارس

تعداد موارد 

استفاده از 

ماسک 

مدارس

تعداد موارد رعایت

پروتکل فاصله 

گذاری مدارس

تعداد اخطار  

بهداشتی صادر شده

به مدارس

درصد موارد 

رعایت بهداشت 

فردی مدارس

درصد موارد 

استفاده از ماسک

درصد  موارد رعایت 

اریپروتکل فاصله گذ

561436429425077.7276.4775.76آبادان1

594531566503089.3995.2984.68آذربایجان غربی2

78727061092.3189.7478.21اسدآباد3

94919086096.8195.7491.49اسفراین4

14561236125210972584.8985.9975.34اصفهان5

1207115911711102196.0297.0291.30البرز6

13651180124811574786.4591.4384.76اهواز7

784471397315060.0850.6440.18ایرانشهر8

5074414604251986.9890.7383.83ایالم10

2872682692531193.3893.7388.15بم12

139120120118086.3386.3384.89بهبهان13

347334331314096.2595.3990.49بوشهر14
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دانشکده/دانشگاه ردیف
تعداد بازرسی 

مدارس

تعداد موارد 

رعایت بهداشت

فردی مدارس

تعداد موارد 

استفاده از

ماسک 

مدارس

تعداد موارد 

رعایت پروتکل 

فاصله گذاری 

مدارس

تعداد اخطار  

ده بهداشتی صادر ش

به مدارس

درصد موارد 

رعایت بهداشت 

فردی مدارس

درصد موارد 

استفاده از 

ماسک

درصد  موارد 

رعایت پروتکل 

فاصله گذاری

1233106611471006086.4693.0381.59بیرجند15

19991595159715573579.7979.8977.89تبریز16

4063953963901497.2997.5496.06تربت جام17

417328405294078.6697.1270.50تربت حیدریه18

8767787895353888.8190.0761.07تهران19

582020203834.4834.4834.48جهرم20

664514501428077.4175.4564.46جیرفت21

22
چهارمحال و 

بختیاری
1231104411209235184.8190.9874.98

429410408340295.5795.1079.25خراسان شمالی23

11511411494099.1399.1381.74خلخال24

171616131194.1294.1276.47خمین25

90777777085.5685.5685.56خوی26

8166997326912585.6689.7184.68دزفول27

330324322272398.1897.5882.42رفسنجان28

355331342296093.2496.3483.38زابل29
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رد

یف
دانشکده/دانشگاه 

تعداد بازرسی 

مدارس

تعداد موارد 

رعایت بهداشت

فردی مدارس

تعداد 

موارد 

استفاده از

ماسک 

مدارس

تعداد موارد 

رعایت پروتکل

فاصله گذاری 

مدارس

تعداد اخطار  

بهداشتی صادر 

شده به مدارس

درصد موارد 

رعایت بهداشت 

فردی مدارس

درصد موارد 

استفاده از 

ماسک

درصد  موارد 

رعایت پروتکل 

فاصله گذاری

1076812773734075.4671.8468.22زاهدان30

13601178116210652386.6285.4478.31زنجان31

2051701961811482.9395.6188.29ساوه32

503445452396088.4789.8678.73سبزوار33

3483303222921994.8392.5383.91سمنان34

130126126106096.9296.9281.54سیرجان35

319317309287099.3796.8789.97شاهرود36

6766606556021697.6396.8989.05شهیدبهشتی37

1388695902662.3268.8465.22شوشتر38

22662148209720136094.7992.5488.83شیراز39

160130140120481.2587.5075.00قزوین40

428411417359196.0397.4383.88قم41

2351982011932684.2685.5382.13کاشان42

9768197556701483.9177.3668.65کردستان43

121



122

دانشکده/دانشگاه ردیف
تعداد بازرسی 

مدارس

تعداد موارد 

رعایت 

بهداشت فردی

مدارس

تعداد 

موارد 

استفاده از

ماسک 

مدارس

تعداد موارد 

رعایت پروتکل

فاصله گذاری 

مدارس

تعداد اخطار  

بهداشتی صادر 

شده به مدارس

درصد موارد 

رعایت بهداشت 

فردی مدارس

درصد موارد 

استفاده از 

ماسک

درصد  موارد 

رعایت پروتکل 

فاصله گذاری

731642668611887.8291.3883.58کرمان44
19971763168216528388.2884.2382.72کرمانشاه45

6875966336081486.7592.1488.50کهکیلویه و بویراحمد46

1310117076.9284.6253.85گراش47
10849749749313389.8589.8585.89گلستان48
67595959088.0688.0688.06گناباد49

450353356320178.4479.1171.11گیالن50
17151474144813352785.9584.4377.84لرستان51
114896710349345984.2390.0781.36مازندران52
170151149133088.8287.6578.24مراغه53
8498127817636695.6491.9989.87مرکزی54
17271515147912836487.7285.6474.29مشهد55
577461507481079.9087.8783.36نیشابور56
1112105210559711794.6094.8787.32هرمزگان57
336306290233091.0786.3169.35همدان58
468437441425693.3894.2390.81یزد59

13459118111189511074378کشوری
77.7678.3872.28



 بیشترین مخاطرات دربین دانش آموزان دوره ابتدایی به دلیل عدم درک کافی از رعایت

پروتکل های بهداشتی موجود

عدم انجام خود اظهاری توسط کارکنان مدارس در اکثر مدارس کشور

تمایل دانش آموزان به تجمع در زنگ تفریح وهنگام خروج از مدرسه

تجمع والدین در مقابل در و داخل مدرسه به دلیل زمان بندی کوتاه کالس ها

نبود امکانات کافی بهداشتی در مدارس مناطق محروم کشور

ناکافی بودن تمهیدات الزم برای تهویه مناسب در مدارس کشور



1856تعداد بازرسی مهدکودک

%87کودکهای مهددر استفاده از ماسک درصد

76کودکهایمهدصادر شده به تعداد اخطار  

124



125

با تشکر از توجه شما
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با تشکر از توجه شما


