
 بِ ًام خذا

P.Index   کروناشیوع تک شاخصی برای ارزیابی 

ایي ّوِ گیزی  .ّای دٍر تجزبِ هیىٌذ گیزی بشرگی را هجذدا چَى گذشتِّوِ چٌذیست جْاى 

ارتباطات ّن اس هٌظز ارتباطات فیشیىی  .در ػصزی هَسَم بِ ػصز ارتباطات در جزیاى است

وِ سبب شیَع بیواری اس ّز ًمطِ ای اس ایي وزُ خاوی بِ ًماط دیگز هی شَد ٍ ّن  ،اًساًی

ارتباطات اٍلی سبب  .وِ سبب اًتمال اطالػات بِ سزیغ تزیي شىل در تاریخ بشز هی شَد ارتباطی

شیَع بیواری هیشَد ٍ ارتباطات دٍهی سبب جابجایی اطالػات شذُ ٍ ووه بِ هتَلف شذى 

شیَع هیىٌذ در ایي راستا بزای بیاى ٍضؼیت شیَع بیواری در وشَرّا ٍ در ول جْاى ًیاس بِ سباى 

 تواهی راٌّوایی ضوي تا شذ تؼزیف باس ٍ تؼزیف اصطالحات ای رُپاّویي دلیل هشتزن است بِ 

 لیاس لابل ٍ وشَرّا ولیِ اطالػات ساسی یىساى ٍ شذى شفاف سبب، هشتزن سباى بِ ّا وشَر

 .شَد آًْا شذى

 : کرونا شیوع در اصطالحات تعریف 

:New cases 

ذًشَ هی دادُ تشخیص وزًٍا تست اًجام تَسط رٍس ّز کهی  ذبیواراى جذی  

:Total cases 

 شَد بِ ولیِ بیواراى شٌاختِ شذُ اس ابتذا تاوٌَى تَسط تست وزًٍا گفتِ هی

:Total deaths 

 گفتِ هی شَد وزًٍا بِ ولیِ بیواراى فَت شذُ اس

:New deaths 

 بِ بیواراى فَت شذُ بِ دلیل وَرًٍا در ّز رٍس گفتِ هی شَد

:Critical cases 

 شَد یَ دارًذ گفتِ هی سی بیواراى بستزی وِ ٍضؼیت بحزاًی داشتِ ٍ اغلب ًیاس بِ آی بِ

:Total recovered 

 شَد اًذ گفتِ هی بِ بیواراًی وِ پس اس اًجام تست وزًٍا بْبَد یافتِ

:Total tests 

 شَ وزًٍا ای ٍ غیز وزایی گفتِ هیبِ هجوَػِ تست ّای اًجام شذُ بزای بیواراى 



:Active cases 

اًذ گفتِ  فَت شذُ ًِبْبَد یافتِ ٍ  ًِال حاضز بِ بیواراًی وِ تست هثبت شذُ اًذ ٍ در ح

 شَد هی

بزای همایسِ حال  .گیزی در یه وشَر خَاّذ بَد ِشاخص ّای هتؼذد فَق گَیای ٍضؼیت ّو

ػولىزد ٍ ٍضؼیت شیَع وزًٍا در بیي وشَرّای هختلف یا حتی سهاى ّای هختلف در یه وشَر 

 ؟اس وذام شاخص استفادُ وٌین

تز است  ٍجَد دارد وِ ّز وذام در یه وشَر باالتز ٍ یىی پاییيشاخص هختلف  ۸حذالل در ایٌجا 

ٍ چگًَِ بتَاًین با یه شاخص ٍضؼیت  ؟وذام شاخص بزای تؼییي ٍضؼیت شیَع وزًٍا هْن تز است

  ؟را تحلیل وٌین

ایي سَاالت ها را بز آى داشت وِ در فىز ایجاد یه شاخص ٍاحذ اس شاخص ّای پزاوٌذُ ٍ هتؼذد 

 تمسین وزدینٍ هشتزن اوتَرّا رٍ بِ فاوتَرّای هٌفی ٍ هثبت باشین لذا ابتذا ف

 ؟فاکتورهای منفی چیست 

 newًشاى اس ٍخاهت اٍضاع دارد هثالً ،فاوتَر ّای هٌفی آًْایی ّستٌذ وِ باالتز بَدًشاى  

cases, total Deaths , critical cases , new Death  یؼٌی ّزچِ ایٌْا باالتز باشذ سطح

هثال اگز  ؟آى شیَع بذتز است اها آیا ٍسى ّوِ ایي فاوتَرّا بزابز است خطز باالتز ٍ اٍضاع در

لذا بِ  ؟زش بزابز با یه بیوار فَت شذُ خَاّذ بَدطخ ارسش یه بیوار تاسُ هبتال شذُ باشذ

بِ فاوتَر هزي  ۴هزي ضزیب  بِ تزتیب بِ فاوتَر هجوَع ،یا ّواى ضزیب! فاوتَرّا ٍسى دادین 

 .ٍ بِ بیواراى جذیذ ضزیب یه دادین ۲ى بحزاًی ضزیب ٍ بِ فاوتَر بیوارا ۳جذیذ ضزیب 

 ؟فاکتورهای مثبت چیست 

ّز چِ بشرگتز باشٌذ ًشاى اس وٌتزل  total recovered , total testsفاوتَرّای هثبت هاًٌذ 

 بَد.بْتز شیَع خَاٌّذ 

 

 

 



 ؟فاکتورهای مشترک

دارین وِ ولیِ  بزای هخزج هشتزن داشتي بیي فاوتَرّای دیگز ًیاس بِ یه فاوتَر هشتزن 

باشذ پس اس لحاظ  هی active casesفاوتَرّا در بستز آى هؼٌی پیذا وٌٌذ ٍ آى فاوتَر ّواى 

 :فزهَل سیز را ًْایی وزدین ،وزدى هَارد فَق ٍ فزهَل ّای فزاٍاى
Index=((new case+(Total Deaths *4)+(new Death*3)+(Critical cases*2)-(Recovered cases))*100)/(Active cases +Total cases) 

 

ول بیواراى بِ ول تست حال فاوتَر دیگزی را ًیش بِ ایي ایٌذوس اضافِ وزدین وِ ّواى ًسبت 

  .گذاشتین Zًام ایي فاوتَر را شذگاى است 
Z=(1+(Total cases/Total test)) 

 ٍ ًْایتاً فزهَل ًْایی بِ ایي لزار خَاّذ بَد

Pedram Index = Index * Z 

هٌطمی ٍ  غیه شاخص هحمك ساختِ است وِ تالش دارد ٍضؼیت هَجَد را در ّز وشَر با تجوی

لابل لیاس ًوایذ وِ هی تَاًذ هثبت یا هٌفی باشذ البتِ ّز چِ بشرگتز باشذ  شاخص ّا ، واربزدی

ر است بذیْی است ایي شاخص تام ٍ واهل ًخَاّذ بَد ٍ هی ًشاى اس ٍخاهت اٍضاع آى وشَ

تَاًذ تؼذیل گزدد اها تاوٌَى اٍلیي شاخص هٌطمی ٍ هستذل ٍ تزویبی بزای بزرسی ٍ ًمذ 

ٍضؼیت ػولىزدی بز پایِ شَاّذ آهاری بزای ارسیابی ٍضؼیت وٌتزل شیَع وزًٍا بِ بیي 

 .وشَرّای هختلف هی باشذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 همایسِ ای بیي ًوزُ ٍضؼیت چٌذ وشَر اًجام دادین وِ بِ شزح سیز است  P.Indexبز طبك 

 
، بزاساس دادُ هحاسبِ شذُ  61/6/99ّواًطَر وِ هالحظِ هیفزهاییذ در ایي ًوَدار در تاریخ 

وشَر آلواى با ووتزیي ػذد بْتزیي ٍضؼیت ػولىزد ٍ   P.Indexّای هطزح شذُ ٍ هحاسبِ 

 .بذتزیي ٍضؼیت را در شیَع وزًٍا داشتِ است 99/6۸ وزُفزاًسِ با ً

 

 

 

 

 با احتزام دوتز پذرام پششىاى

 

 @pedpezeshkan :ایٌستاگزام


