
وضعیت موجود کرونا در کشور هفتگیبررسی 

(  همه گیری131هفته )1401آخر مرداد ماه  هفته 

:ارائه کننده
مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

معاونت بهداشت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بسم اهلل الرحمن الرحیم



(131هفته )هفته آخر مرداد ماهاز ابتدای اپیدمی تا کشورکلدر19-کوویدابتالء موارد روند هفتگی 
(جمع موارد بستری و سرپائی)



(131هفته )هفته آخر مرداد ماهاز ابتدای اپیدمی تا کشورکلدر19-کوویدو فوت موارد بستری روند هفتگی 



(131هفته )1401آخر مرداد ماه هفته از ابتدای اپیدمی تا کشوردرکلسرپائی مثبت  روند هفتگی موارد 



1401آخر مرداد ماه هفته در ( سرپائی، بستری، فوت)کشورکلدرتعداد موارد مثبت 
(اپیدمی در کشور131هفته )

ی جدیدتعداد موارد • (7604: هفته قبل)6104: بستر

(491: هفته قبل)430:فوت جدیدتعداد موارد •

(31116: هفته قبل)22077: مثبت شناسای  شده رسپای  تعداد موارد •



(سرپائی، بستری، فوت)تهراناستان درتعداد کل موارد مثبت 
131هفته از ابتدای اپیدمی  لغایت 

یتعداد موارد • (953: ، هفته قبل810: هفته اخت  )198918: بستر

(100: ، هفته قبل69: هفته اخت  )21576: فوتتعداد موارد •

(1385: ، هفته قبل1107: هفته اخت  )425610: مثبت شناسای  شده رسپای  تعداد موارد •



ان استدرموارد مثبت هفتگیتعداد 
تهران 

(سرپائی، بستری، فوت)
(اپیدمی131هفته )هفته آخر مرداد 

یهفته تعداد متوفیانتعداد موارد بستر
ی
تعداد موارد رسپای

23354316هفته 1 فروردین 401

27955510هفته 2 فروردین 401

53271941هفته 3 فروردین 401

41451774هفته 4 فروردین 401

19620478هفته 1 اردیبهشت 401

19623240هفته 2 اردیبهشت 401

951282هفته 3 اردیبهشت 401

849101هفته 4 اردیبهشت 401

811377هفته آخر اردیبهشت 401

85754هفته 1 خرداد 401

46935هفته 2 خرداد 401

57786هفته 3 خرداد 401

85333هفته 4 خرداد 401

98875هفته 1 تیر 401

1046121هفته 2 تیر 401

21614415هفته 3 تیر 401

696121555هفته 4 تیر 401

1071362174هفته 1 مرداد 401

1483862505هفته 2 مرداد 401

976681941هفته 3 مرداد 401

9531001385هفته 4 مرداد 401

810691107هفته آخر مرداد 401

19891821576425610جمع کل



شورکمثبت استان هایموارد هفتگیبروز
رن مقاآخر مردادهفته در ( بستری و فوت)

اپیدمی در کشور131هفته  با 

یتی ، مورتال( در صد هزار نفر)بروز بستری 
در یک میلیون نفر

استان
بروز بستری در صد 

هزار جمعیت
استان

مرگ و میر در یک 

میلیون جمعیت
استان

درصد کشندگی در 

بیماران بستری مثبت

15.56بوشهر11.28بوشهر23.71یزد

13.04البرز10.16قم16.97ایالم

12.73قم8.29کرمان16.51خراسان شمالی

11.80خوزستان8.23یزد14.63خراسان جنوبی

11.70قزوین8.10قزوین13.55چهار محال

9.82کرمانشاه7.78گیالن12.68کرمان

9.76سیستان و بلوچستان7.68کرمانشاه12.49یاسوج

9.59گیالن7.26البرز11.75سمنان

9.49اصفهان6.60آذربایجان غربی10.73همدان

9.26کردستان6.52خراسان شمالی10.62مرکزی

8.68آذربایجان غربی5.93همدان9.69لرستان

8.52تهران5.85کردستان8.99مازندران

8.25خراسان رضوی5.25مرکزی8.11گیالن

7.21فارس5.13اصفهان7.98قم

7.04کل کشور 5.04کل کشور 7.83کرمانشاه

6.90اردبیل4.88تهران7.71زنجان

6.69آذربایجان شرقی4.64فارس7.61آذربایجان غربی

6.54کرمان4.18خوزستان7.25بوشهر

5.53همدان4.08آذربایجان شرقی7.16کل کشور 

5.26گلستان4.00سمنان6.92قزوین

4.94مرکزی4.00مازندران6.67گلستان

4.44مازندران3.96چهار محال6.43فارس

3.95خراسان شمالی3.51گلستان6.32کردستان

3.47یزد3.50خراسان رضوی6.09آذربایجان شرقی

3.41سمنان3.23ایالم5.72تهران

3.30لرستان3.19لرستان5.56البرز

2.92چهار محال2.95اردبیل5.40اصفهان

2.30زنجان2.70سیستان و بلوچستان5.38هرمزگان

1.96هرمزگان1.77زنجان4.28اردبیل

1.90ایالم1.31یاسوج4.24خراسان رضوی

1.05یاسوج1.22خراسان جنوبی3.54خوزستان

0.83خراسان جنوبی1.06هرمزگان2.77سیستان و بلوچستان



استان یزدروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان یزد و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

ط کشور متوساستان از میزان بروز موارد بستری و مرگ و میر . افزایشی بوده استفوت استان کاهشی و در  هفته اخیر موارد بستری 
بیشتر است



استان ایالمروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان ایالم و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

گ و میر میزان مرکشور و میزان بروز بستری بیش از متوسط ، کاهشی بوده استفوت استان و در هفته اخیر موارد بستری 
استان کمتر از متوسط کشور بوده است



استان خراسان شمالیروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان خراسان شمالی و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

توسط ماستان از بروز موارد بستری و مرگ و میر میزان، ثابت بوده استفوت استان کاهشی و در هفته اخیر روند بستری 
بوده استکشور باالتر 



استان خراسان جنوبیروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان خراسان جنوبی و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

یزان مرگ و بروز موارد بستری از متوسط کشور باالتر و م، ایستا بوده استفوت استان کاهشی و در هفته اخیر موارد بستری 
.کمتر از متوسط کشور بوده استمیر استان 



استان چهارمحال و بختیاریروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان چهارمحال و بختیاری
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

االتر و مرگ بروز موارد بستری از متوسط کشور بمیزان. استان افزایشی بوده استفوت کاهشی و بستری در هفته اخیر موارد 
کمتر ازمتوسط کشور بوده استو میر استان 



استان کرمانروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان کرمان و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

باالتر از میزان مرگ و میر استانو بروز موارد بستری ، افزایشی بوده استفوت استان کاهشی و در هفته اخیر موارد بستری 
متوسط کشور است



استان کهگیلویه و بویر احمدروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان کهگیلویه و بویراحمد و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

و کشور بیش از متوسطبروز موارد بستری ، کاهشی بوده استفوت استان بستری مختصری افزایشی و در هفته اخیر موارد 
میر استان کمتر از متوسط کشور بوده است میزان مرگ و 



استان سمنانروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان سمنان و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

کشور و میزان بروز موارد بستری بیش از متوسط، ایستا بوده استاستان کاهشی و موارد فوت بستری در این هفته روند 
استاستان کمتر از متوسط کشور بوده میزان مرگ و میر 



استان همدانروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان همدان و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

بیش از و میزان مرگ و میر استانبستری موارد بروز ، کاهشی بوده استفوت استان افزایشی و در هفته اخیر موارد بستری 
است متوسط کشور 



استان مرکزیروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان مرکزی و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

یش از بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان ب، ثابت بوده استفوت استان کاهشی و در هفته اخیر روند بستری 
استمتوسط کشور 



استان لرستانروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان لرستان و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

میر و بروز موارد بستری بیش از متوسط کشور و میزان مرگ، در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهشی بوده است
استان کمتر از متوسط کشور بوده است



استان مازندرانروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان مازندران و مقایسه با کشور
(  مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

زان مرگ و میبیش از متوسط کشور و میزان بروز موارد بستری ، کاهشی بوده استفوت استان و در هفته اخیر موارد بستری 
.استان کمتر از متوسط کشور بوده استمیر 



استان گیالنروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان گیالن و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

کشور متوسطمیر استان از و میزان مرگ و بستری بروز موارد ، کاهشی بوده استفوت استان و در هفته اخیر موارد بستری 
استبیشتر 



استان قمروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان قم و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

ز متوسط استان بیش ابروز موارد بستری و میزان مرگ و میر ،ایستا بوده استفوت استان کاهشی و در هفته اخیر موارد بستری 
کشور است



استان کرمانشاهروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان کرمانشاه و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

یش از بو میر استان میزان مرگ بروز موارد بستری و ، ثابت بوده استفوت استان کاهشی و در هفته اخیر موارد بستری 
متوسط کشور بوده است



استان زنجانروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان زنجان و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

زان مرگ و میکشور و بروز موارد بستری بیش از متوسط میزان، کاهشی بوده استدر هفته اخیر روند بستری و فوت استان 
استکمتر از متوسط کشور بوده میر استان 



استان آذربایجان غربیروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان آذربایجان غربی و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

متوسط بیش ازاستان و مورتالیتی موارد بستری میزان بروز . کاهشی بوده استفوت استان و در هفته اخیر موارد بستری 
کشور بوده است



استان بوشهرروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان بوشهر و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

یر میزان مرگ و ممعادل متوسط کشور و میزان بروز موارد بستری ، استان افزایشی بوده استفوت کاهشی و موارد بستری 
بوده است متوسط کشور استان بیش از 



استان قزوینروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان قزوین و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

ور و کشکمتر از متوسط میزان بروز موارد بستری ، افزایشی بوده استفوت استان ایستا و در این هفته موارد بستری 
بیش از متوسط کشور بوده استمورتالیتی استان 



استان گلستانروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان گلستان و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

.وده استکمتر از متوسط کشور بمیزان بروز بستری و مورتالیتی استان ، کاهشی بوده استفوت استان و موارد بستری 



استان فارسروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان فارس و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

ان از متوسط بروز موارد بستری و مورتالیتی استمیزان، افزایشی بوده استفوت استان کاهشی و در این هفته موارد بستری 
تر بوده استکشور پائین 



استان کردستانروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان کردستان و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

استان لیتی و مورتابستری کمتر از متوسط کشور بروز موارد ، افزایشی بوده استفوت استان کاهشی و در هفته اخیر موارد بستری 
است بیش از متوسط کشور بوده 



استان آذربایجان شرقیروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان آذربایجان شرقی و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

توسط استان کمتر از مبروز موارد بستری و میزان مرگ و میر . کاهشی بوده استفوت استان و در هفته اخیر موارد بستری 
کشور بوده است 



استان تهرانروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان تهران و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

توسط از ماستان کمتر بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر ، کاهشی بوده استو فوت استان بستری در هفته اخیر موارد 
بوده استکشور 



استان البرزروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان البرز و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

میزان ومتوسط کشور بستری کمتر از بروز موارد ، افزایشی بوده استفوت استان کاهشی و در هفته اخیر موارد بستری 
استبیش از متوسط کشور بوده مرگ و میر استان 



استان اصفهانروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان اصفهان و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

یزان مرگ مکشور و بروز موارد بستری کمتر از متوسط ، افزایشی بوده استفوت استان کاهشی و در این هفته موارد بستری 
استمعادل متوسط کشور بوده و میر استان 



استان هرمزگانروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان هرمزگان و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

متر از استان کمیزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر . کاهشی بوده استفوت استان و در هفته اخیر موارد بستری 
متوسط کشور  بوده است



استان اردبیلو فوتروند بستری



روند بروز و مرگ و میر استان اردبیل و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

کمتر از ن میر استابروز و میزان مرگ و میزان، ثابت بوده استفوت استان مختصری افزایشی و در هفته اخیر روند بستری 
کشور بوده استمتوسط 



استان خراسان رضویروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان خراسان رضوی و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

از تر بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان کم،  کاهشی بوده استموارد فوت استان و  بستری در هفته اخیر روند 
متوسط کشور بوده است



استان خوزستانروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان خوزستان و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفربروز در صد هزار نفر ، )

توسط از مو میزان مرگ و میر استان کمتر بستری بروز موارد . کاهشی بوده استفوت استان و در این هفته موارد بستری 
کشور بوده است



استان سیستان و بلوچستانروند بستری و فوت



روند بروز و مرگ و میر استان سیستان و بلوچستان و مقایسه با کشور
(مرگ و میر در یک میلیون نفرنفر، بروز در صد هزار )

استان کمتر از و مورتالیتیبستری میزان بروز بیماران ، استان افزایشی بوده استفوت و موارد بستری افزایش بارز داشتهدر هفته اخیر 
متوسط کشور بوده است



اخیر در هفته استان کشور 4در 19-کوویدافزایش بیماران بستری 
(شده استمشخص ستونهای مشکیافزایش موارد بستری با )



استان کشور10هفته اخیر در در 19-افزایش موارد متوفی کووید
( مشخص شده استبا ستونهای مشکی فوت افزایش موارد استانای دارای )



با تشکر از توجه کلیه عزیزان


