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 :شذٌ ي در حال اوجاممريری بر فعالیت َای اوجام 

 استفادُ از هذل ّاي آهاري سري زهاًي در هذل سازي -1
 استفادُ از هذل ّاي تصادفي ٍ ديٌاهيكي آهار در هذل سازي -2
تْيِ پيطٌْادُ براي اًجام كار هطترك با داًطگاُ علَم پسضكي بِ   -3

 سرپرستي هطاٍر رئيس داًطگاُ
ّوكاري هستقل از داًطگاُ با ّوكاراى گرٍُ عفًَي داًطگاُ علَم  -4

 (تحليل بقا)پسضكي بِ سرپرستي سركار خاًن دكتر حبيبي راد 
ّوكاري با اساتيذ گرٍُ عفًَت ّاي بيوارستاًي داًطگاُ علَم  -5

پسضكي بِ سرپرستي آقاي دكتر عفتي در زهيٌِ هذل ّاي رياضي ٍ سيستن  
 ّاي ديٌاهيكي 

استفادُ از هذل ّاي هختلف آهاري، َّش هصٌَعي، هذل ّاي رياضي  -6
 در هذل سازي ٍ پيص بيٌي.. ٍ

استفادُ از الگَريتن ّاي خَضِ بٌذي براي دستِ بٌذي كطَرّا  -7
براساس ضاخص ّاي هرتبط با اپيذهي ٍ سپس هذل سازي ٍ پيص بيٌي 

 (داًطگاُ 19اٍليي طرح كَييذ)
..... 





 چکیده
 مقدمه

ٌَّس در ایزاى ٍ سایز کطَرّا ضیَع دارد ٍ سیستن ًظارت ّز رٍس   COVID-19ضزایط اپیذهی 
تٌاتزایي، ایي تاعث ًگزاًی در سزاسز جْاى است ٍ  . تِ تذریج هَارد جذیذی را کطف هی کٌذ

پیص تیٌی تعذاد تیواراى آیٌذُ ٍ هَارد هزگ، اگزچِ کاهال دقیق ًیست، اها تِ دٍلت ّا ٍ  
سیاست گذاراى تْذاضتی کوک هی کٌذ تا تصویوات السم را تگیزًذ ٍ هحذٍدیت ّایی تزای 

 .کاّص ضیَع اعوال کٌٌذ
 موارد و روش ها

در ایي هطالعِ، ّذف ها یافتي تْتزیي هذل تزای پیص تیٌی تعذاد هَارد تاییذ ضذُ ٍ هَارد هزگ 
-NNETAR  ،ARIMA  ،Hybrid  ،Holtتذیي هٌظَر، ها ًِ هذل اس جولِ . در ایزاى است

Winter  ،BSTS  ،TBATS  ،Prophet  هذل ّای ضثکِ عصثی ،MLP  ٍELM   را تِ کار
ارسیاتی   RMSE ،MAE  ٍMAPEکیفیت هذل ّای پیص تیٌی تا سِ هعیار عولکزد . تزدین

هذلی کِ هعیارّای عولکزد تزای آى دارای کوتزیي هقذار تاضذ تِ عٌَاى تْتزیي هذل . هی ضَد
رٍس آیٌذُ  30پس اس اًتخاب تْتزیي هذل، تعذاد هَارد تأییذ ضذُ ٍ هزگ تزای . اًتخاب هی ضَد

دادُ ّای هَرد استفادُ در ایي هطالعِ تعذاد هطلق هَارد تاییذ ضذُ ٍ هزگ . پیص تیٌی هی ضَد
 .است 2020آگَست سال  15فَریِ تا  20اس تاریخ 



 یافته ها
ِ ّای ها ًطاى هی دّذ کِ تز اساس دادُ ّای هَجَد در ایزاى، تزای دادُ ّای هَرد تأییذ،   یافت

ًیش هذلی هٌاسة تزای پیص تیٌی هَارد هزگ در آیٌذُ  Holt-Winterٍ هذل  MLPضثکِ 
ایي هذل ّا . است، سیزا هعیارّای عولکزد تزای ایي هذل ّا دارای کوتزیي هقذار تَدُ اًذ

سپتاهثز  14در هَرد هزگ جذیذ  114هَرد جذیذ تأییذ ضذُ ٍ  2484پیص تیٌی کزدًذ کِ 
 .خَاّین داضت COVID-19، تِ علت اتتال تِ 2020سال 

 نتیجه گیری
ٍ  MLPتا تَجِ تِ ًتایج ایي هطالعِ، ًتیجِ گزفتِ ضذ کِ تز اساس دادُ ّای هَجَد، هذل ّای 

Holt-Winter تزخی اس هذل ّا . کوتزیي خطای پیص تیٌی را در هقایسِ تا سایز رٍش ّا دارًذ
در هزحلِ آسهایص ضعیف عول کزدًذ ٍ دلیل آى ایي است کِ عَاهل تسیار دیگزی ًیش ٍجَد  
دارًذ کِ یا در دستزس ًیستٌذ ٍ یا در ایي هطالعِ ًادیذُ گزفتِ ضذُ اًذ ٍ هی تَاًٌذ تز صحت 

، تعذاد   2020سپتاهثز سال  14ًتایج پیص تیٌی ًطاى داد کِ تا . ًتایج پیص تیٌی تأثیز تگذارًذ
هَارد تأییذ ضذُ ٍ هزگ رًٍذی ثاتت داضتِ ٍ هاًٌذ گذضتِ است ٍ درًتیجِ ًیاس تِ هزاقثت ّای 

 .پیطگیزاًِ تیطتزی ٍجَد دارد
، پیص تیٌی، سزی ّای سهاًی، هذل ّیثزیذ، ضثکِ عصثی اتَرگزسیَ،  19کَیذ :کلمات کلیدی 

 هذل آریوا، پزسپتزٍى چٌذالیِ





























































 shinyبا استفادٌ از بستٍ  Rوًشته اپلیكیشه در 

shiny/-http://shiny.um.ac.ir/jabbarinm 

 :داوشگاٌ با عىًان 19تصًيب ي اجرای ايلیه طرح کًيیذ
در ايراى ٍ هقايسِ آى با ساير  19برآٍرد ًرخ هرگ ٍ هير ٍ هيساى بْبَدي كَييذ
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