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۱۹_کمیته اپیدمیولوژی کووید

سامانه های تخصصی ویروس کرونا

ودرمانروندبینیپیشمنظوربهویروسکرونابهمربوطآمارهایهمچنینوعلمیمعتبرمقاالتازآگاهیپیشرو،بحراندر
بههکتخصصیسامانههایازموردپنجراهنماایندربنابراین.استضروریوالزمعرصهاینپژوهشگرانبرایبیماری،شدت
مایراهنهمچنین.استشدهمعرفیاست،خارجیوداخلیبرتردانشمندانومحققینتالشحاصلوپرداختهاندکروناویروس
.گرددقعواعزیزپژوهشگرانوپزشکانشمااستفادهواستقبالموردکهباشداست،آمدهنیزبعدیصفحاتدرسامانههرکامل

از،بهداشتوزارت۱۹کوویداپیدمیولوژیکمیته
پیشوموجودوضعبررسیکمیتهاینهدفکهآنجا
شورکدرکروناویروسازناشیواگیربیماریروندبینی
یهمهگیراینبارابطهدررامفیدیعلمیمطالباست،
.میشوندبروزرسانیمرتبکهاستکردهآماده

نلپرسجملهازمختلفمخاطبانبرایسامانهاینمطالب
زیرکلیندر.استاستفادهقابلدرمانیبهداشتیمحترم
سدستردرویروسکروناعلمینگارروزومجالتگزیده
(راهنما).است

https://b2n.ir/769566

ادیاستنپایگاهتوسطکهاستسامانهای۱۹-نماگرکووید
اطالعاتواستشدهراهاندازی(ISC)اسالمجهانعلوم

2019کروناویروسبیماریمورددرراروزآمدولحظهای
االتمقتازهترینومبتالیانبهمربوطاطالعاتوآمارشامل
ازجهانینقشهیکدارایسامانهاین.میدهدراارائهعلمی

سامانهاین.است19-کوویدبیماریهمهگیریوضعیت
همراهبهراعلمیمقاالتتازهترینازمجموعهایهمچنین

(راهنما).میدهدقرارمحققاندسترسدرکاملمتن

https://maps.isc.gov.ir/covid19

Elsevier،تحلیلوتجزیهزمینهدرالمللیبینسیستمیکعنوانبه
Novelاطالعاتیمرکزیکاطالعات، Coronavirusبهورایگانرا

کی،پزشعلوممجالتازمرتبطمطالبارائهزمینهدرانگلیسیزبان
مهمترینازاطالعاتیحلهایراهوبالینیمتخصصان،کتابها

وپزشکاندرمانیبرنامههایسایرنیزوبهداشتیسازمانهای
.استکردهایجادوجمعآوریراپرستاران

اریهایبیمازپیشگیریوکنترلمرکزمعتبرمنابعبهسایتاین
(راهنما).داردپیوندWHOوCDCمتحدهایاالت

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-
information-center

رینجدیدتبهدسترسیوبهتردرکبرایمحققینبهکمکمنظوربه
تحقیقاتاطالعاتیبانک،COVID-19اخبار

تحقیقاتیبانکایندر.استشدهراهاندازیProQuestکروناویروس
Preprints،Conference،ژورنالهامقاالتازمجموعهای

proceedings،بهمربوطدیگرمواردوپایاننامههاCOVID-19و
.استشدهارائهکروناخانوادهبامرتبطویروسهایسایرهمچنین
ازمیتواننددارنددسترسیProQuestپلتفرمهایبهکهکاربرانی
گاهپایواردزیرلینکرویبرکلیکبا(VPN)باودانشگاهاینترنتطریق
(راهنما).شوند

https://search.proquest.com/coronavirus

۱۹-نماگرکووید
)ISC COVID-19 Visualizer(

کروناویروس بانک اطالعاتی تحقیقات 
ProQuest

مرکز اطالعات
Novel Coronavirus

*سالمت و تندرست باشید*

شاملصفحهاین.استنمودهاافتتاحرا"COVID-19بهپاسخدرمهندسیمنابع"صفحهالزویر
(راهنما).استCOVID-19دربارهمهندسیجامعهبامرتبطمنابعواطالعات

https://b2n.ir/697390

مرکز اطالعات تیم مهندسی الزویر 
COVID-19پاسخ بهدر 

:تهیهکننده
کارشناسبخشمرجعکتابخانهمرکزینسبعطائی ندا 

همرکزیرئیسکتابخانغریبوند سوسنی بهرام بانظارتوهدایت

http://centrallib.ajums.ac.ir/
https://b2n.ir/769566
https://maps.isc.gov.ir/covid19
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
https://search.proquest.com/coronavirus
https://b2n.ir/697390


۱۹_کمیته اپیدمیولوژی کووید

روندبینیپیشوموجودوضعبررسیکمیتهاینهدفکهآنجااز،بهداشتوزارت۱۹کوویداپیدمیولوژیکمیته
کهتاسکردهآمادههمهگیریاینبارابطهدررامفیدیعلمیمطالباست،کشوردرکروناویروسازناشیواگیربیماری
استفادهلقابدرمانیبهداشتیمحترمپرسنلجملهازمختلفمخاطبانبرایسامانهاینمطالب.میشوندبروزرسانیمرتب
.استدسترسدرویروسکروناعلمینگارروزومجالتگزیدهزیرلینکدر.است

https://b2n.ir/769566

کشور؛درکروناویروسازناشیواگیربیماریروندبینیپیشوموجودوضعبررسی•
کشور؛درکروناویروسازناشیواگیربیماریاپیدمیولوژیکهایمدلبررسی•
کرونا؛ویروسازناشیواگیربیماریبهابتالءوبیماریزائیالگویخصوصدرداخلیهاییافتهومستنداتبررسی•
.کروناویروسازناشیواگیربیماریخصوصدرمستنداتبررسی•

رشاتگزاواقعدر.میشودتهیهتیماینتوسطکهاستییبرگ هاگزارهپایگاه،اینکاربردیوجالبقسمت:برگگزاره
هبودبومبتالافرادتعدادحسببرراآماراینکهطوریبهمیدهدنمایشراکشورهاسایروایراندرکرونارشدروندازروزانهای

درروناکتشخیصسیرزمینهدرراخوبیاطالعاتهمچنین.استکردهدستهبندیجهانکشورهایسایردرراشدهفوتویافته
قالبدرنهایتدر.داردوجودبرگگزارهایندرکرونابحراندرمردمروانیسالمتخصوصدراطالعاتیهمچنینوایران

.استشدهارائهکروناویروسبامقابلهمنظورکاربردیبهومفیدتوصیههایجهانکشورهایدرسآموختههای

جملهزا.استگرفتهقرارعموممعرضدروفراهممختلفیسربرگهایدرکمیتهشدهگردآوریوتولیدیاطالعاتپایگاهایندر
مشاغلایرسوبالینیبهداشتی،کارکنانمختلفگروههایبرایکهراهنماهاستومقاالتقسمتپایگاهاینکاربردیاطالعات

.بستکاربهونمودهدانلودمیتوانکهاستدسترسدر

وتیمراقبتوصیههایبهداشت،وزارتعلمیانجمنهایسویازپیشنهادات،قسمتدرجملهازپایگاه،ایندیگرقسمتهایدر
بامقابلهرایبکاربردقابلاطالعاتنیزپایگاهاینبخشهایسایردر.استشدهارائهبیمارستانیبخشهایسایردرپیشگیری
هداشتبوزارتفارسیمنبعاینازخوداطالعاتداشتننگهبهروزجهتمیشودپیشنهادبنابراین.استشدهارائهکروناویروس
.گیریدکاربهرااطالعاتایننیازصورتدرونشویدغافل

:محتوا و اطالعات موجود در پایگاه

۱۹کوویداپیدمیولوژیکمیتهاهداف

https://b2n.ir/769566

:محتوا و اطالعات موجود در پایگاه

۱۹کوویداپیدمیولوژیکمیتهاهداف

https://b2n.ir/769566
https://b2n.ir/769566


۱۹-نماگرکووید
)ISC COVID-19 Visualizer(

ISC)انگلیسینامبا19-نماگرکووید۱۹-نماگرکووید COVID-19 Visualizer)جهانعلوماستنادیپایگاهتوسطکهاستسامانهای
بهمربوطاطالعاتوآمارشامل2019کروناویروسبیماریمورددرراروزآمدولحظهایاطالعاتسامانهاین.استشدهراهاندازی(ISC)اسالم

.میشودبهروزرسانیروزانهصورتبهسامانهایناطالعت.میدهدارائهراعلمیمقاالتتازهترینوکشورهرتفکیکبهآماریگزارشهایمبتالیان،

https://maps.isc.gov.ir/covid19

بهمککوبیماریاینمورددرعلمیجدیدیافتههایزمینهدراطالعرسانیفرایندتسریعسامانهاینراهاندازیازهدف•
.استجهانیهمهگیریاینبهمطلوبپاسخدهیجهتمردمعموموسالمتحوزهسیاستگذارانپژوهشگران،

مصورولحظهایصورتبهدنیاسراسردربیماریاینشیوعبهمربوطآمارنمایشجهتمناسببستریایجادهمچنین•
.استنماگرایناهدافدیگراز

تازهترینآندرجستجوبامیتوانکهاست19-کوویدبیماریهمهگیریوضعیتازمصورجهانینقشهیکدارایسامانهاین
اختارس.نمودمشاهدهکشورهرتفکیکبهراجمعیتبهابتالنسبتهایهمچنینوشدگاندرمانمیر،ومرگمبتالیان،آمار

نقشهایندر.میسازدنمایانراروشنتاتیرهازطیفیکشور،هردربیماریرخدادشدتونرخاساسبرنیزنقشهرنگبندی
نقشهاینکناردر.نمودمشاهدهآنهادرراکروناشیوعوضعیتوکردهانتخابWordفیلترطریقازراجهانقارههایمیتوان

ردهدریستلایندرایرانکهاستشدهدادهنمایشابتالمیزانبیشترینباکشوردهدربیماریاینرشدنرخدایرهاینموداردر
ارستانیبیمطبیامکاناتنبودواجتماعیفاصلهگذاریرعایتعدمراآنعلتمیتوانکهاستواقعآسیادومردهوجهانیهشتم

.استمشاهدهقابلجدولیدرمربطهآمارهمراهبهجهانکشورهایآلودهترینادامهدر.نموداشارهآلمانهمچونحرفهای

علمیتحقیقاتبرترینهمچنینودنیاسراسردرمبتالیانآمارمحورحولکهشدهدادهنمایشبخشدودرپایگاهایناطالعات
.کروناستویروسبارابطهدرشدهانجام
COVID-19)کروناهمهگیریوضعیتسایتصفحهباالیدر Statistics)جانوبهبودیافتهگانمبتال،افرادتعدادحسببر

.استشدهدادهنمایشمختصرصورتبهباختهگان

COVID-19)آنمقابلقسمتدر Research)کلیکباکهاستشدهدادهنمایشویروساینبهمربوطتحقیقاتمهمترین
Researchقسمتدرصفحهایناواسطدر.نموددانلودومشاهدهراآنمیتوانمقالهلینکبرروی Articlesاینسایرمیتوان
حدودورسیدهچاپبهمقاله2800ازبیشویروساینبارابطهدرجهانسراسردرتاکنون.نمودسرچومشاهدهرامقاالت
.هستندمشاهدهقابلاینجادرکهبودهچاپپیشمرحلهدرهممورد1300

:پایگاهمحتوا و اطالعات 

۱۹-نماگرکوویداهداف

https://maps.isc.gov.ir/covid19

:پایگاهمحتوا و اطالعات 

۱۹-نماگرکوویداهداف

:پایگاهمحتوا و اطالعات 

https://maps.isc.gov.ir/covid19
https://maps.isc.gov.ir/covid19


مرکز اطالعات
Novel Coronavirus

Elsevier،اطالعاتیمرکزیکاطالعات،تحلیلوتجزیهزمینهدرالمللیبینسیستمیکعنوانبهNovel Coronavirusرا
اطالعاتیلهایحراهوبالینیمتخصصان،کتابهاپزشکی،علوممجالتازمرتبطمطالبارائهزمینهدرانگلیسیزبانبهورایگان

به.استکردهارائهوجمعآوریراپرستارانوپزشکانمخصوصدرمانیبرنامههایسایرنیزوبهداشتیسازمانهایمهمتریناز
.استدسترسدراست،شدهطراحیآنهاخانوادههایوبیمارانبرایخاصطوربهکهمنابعیعالوه
ازگروهیتوسطوکردهفعالیتبهشروعژانویه27ازکهبودهمشابهاطالعاتمرکزیکتهیهحالدرچیندرElsevierتیم

بهسایتینا.میشودروزبهمداومطوربهموجود،شواهدبرمبتنیوتحقیقاتیاطالعاتجدیدترینبادیگرمتخصصانوپزشکان
.داردپیوندWHOوCDCمتحدهایاالتبیماریهایازپیشگیریوکنترلمرکزمعتبرمنابع

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center

Novelاطالعاتمرکز• Coronavirusبیماریبامرتبطپژوهشهایومقاالتواطالعاتکلیه2020سالژانویهاز
COVID-19رتصوبهوکردهجمعآوریجهانسراسرازخودبرتربهداشتیسازمانهایومتخصصانسایرکمکبارا

.استدادهقرارعموماختیاردررایگانکامالً
ریعتسبهکمکآنهدفومیماندفعالبیماریاینشدنریشهکنوویروساینکاملشدنمهارزمانتامجموعهاین•

..دنیاستدربیماریاینمهارروند

Clinicalبخشدر informationستادسترسقابلپرستارانوپزشکانبهکمکبرایبالینیراهکارهایودستورالعملها
درهمچنین.داردوجودمربوطهلینکموردهردرواستدسترسدرنیزوبینارهاییوویدئوهابینایندرکه

دررایگانصورتبهمختلفکلیدواژههایتحتکروناویروسبامرتبطمقاله21000ازبیشبهدسترسیResearchبخش
Viewدکمهرویبرکلیکبا.میشودافزودهتعدداینبهروزانهواستشدهدادهقرارکاربراناختیار the 21,000+ free

articlesنماییددانلودراآنهانیازصورتدروکنیدپیدادسترسیمقاالتاینبهمیتوانید.

وبالینیاطالعات)برگسر5دراست،دسترسقابلنیزدایرکتساینساولصفحهدروشدهتهیهالزویرسویازکهمرکزاین
،(بیماربهآموزشدستورالعملهایوعمومیبهداشتدستورالعملهایمقاالت،وهاپژوهشچینی،زبانبهتحقیقاتبیمارستانی،

Publicبخشدر.استکردهدستهبندیراشدهجمعآوریاطالعات HealthوPatient Resources،دستورالعملهای
.استرایگانکامالًکهگردیدهفراهمافرادسایرهمچنینوبیمارانوپزشکانبرایویژهای

ResearchقسمتدرResearchبخشدر trendsومصورصورتبه
رویبرجهانسراسردرکهراتحقیقاتیمراکزمهمتریناینفوگرافیک

وبزرگی.میدهدنمایشراهستندپژوهشوتحقیقحالدرویروسکرونا
رنگنوعواستشدهانجامتحقیقاتمیزانبهمربوطرنگطیفکوچکی

نایالزویر.استبالینیوآکادمیکدولتی،تحقیقاتبهمربوزنیز
تحلیلوتجزیهبرایScopusوSciValدادههایبراساسرااینفوگرافیک

.استکردهطراحیوبررسیبیماریاینعلمیخروجی

:محتوا و اطالعات موجود در پایگاه

Novel Coronavirusهدف مرکز 

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
https://www.sciencedirect.com/quicksearches/coronavirus
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center


اطالعاتی تحقیقات کروناویروس بانک 
ProQuest

بهدسترسیوبهتردرکبرایمحققینبهکمکمنظوربهکهمیرسانداستحضاربهایراندرProQuestرسمینمایندهفرآیدامهندسیشرکت
ازمجموعهایتحقیقاتیبانکایندر.استشدهراهاندازیProQuestکروناویروستحقیقاتاطالعاتیبانک،COVID-19اخبارجدیدترین

Preprints،Conference،ژورنالهامقاالت proceedings،بهمربوطدیگرمواردوپایاننامههاCOVID-19مرتبطویروسهایسایرهمچنینو
.استشدهارائهوجمعآوریکروناخانوادهبا

کاربرانی.میدهدقرارمحققیناختیاردرنیزراSARSوMERSمانندگذشتهپاندمیکواپیدمیکبیماریهایاززمینهایتحقیقاتازجامعپوششی
.شوندپایگاهواردزیرلینکرویبرکلیکبا(VPN)باودانشگاهاینترنتطریقازمیتواننددارنددسترسیProQuestپلتفرمهایبهکه

https://search.proquest.com/coronavirus

ردنکمحدودترجهترافیلترهاییچپسمتستونازمیتوانیدنتایج،صفحهدر
مدرک،نوعمقاالت،کاملمتنشاملفیلترهااین.نماییدانتخابصفحهایننتایج
یدمیتوانمقالهعنوانرویبرکلیکبا.است...ومدرکزبانومقالهانتشارمحل

گزینهرویصفحهباالیدرمقالهدانلودجهت.نماییدمطالعهراآنچکیده
Download PDFنماییدکلیک.

Open)آزاددسترسیباپژوهشیمقاالتومطالبسایرنیزپروکوئستپایگاههاسایرهمانند• Access)برایرا
.کندعملمؤثربتواندبیماریاینکنترلرونددرتااستکردهفراهمدنیاسراسرپژوهشگران

هدف از مرکز  کرونا ویروس پروکوئست

Basic)پیشرفتهوسادهجستجوینوعدوپایگاهایندر Search , Advanced Search)انتخابباتوانمیکهداردوجود
حلمزبان،نوعمدرک،نوعقبیلازفیلترهاییونمودترکیببولیعملگرهایبارانظرموردکلیدواژههایAdvancedگزینه

قیقدجستجویبرایسادهسرچازاستفادهصورتدر.نموداعمالدقیقترجستجویجهترازمانیبازهورکلیدواژهقرارگیری
“عالمتدرونراخودکلیدواژهمیتوانید .دهیدقرار”

:محتوا و اطالعات موجود در پایگاه

https://search.proquest.com/coronavirus

https://search.proquest.com/coronavirus
https://search.proquest.com/coronavirus


بانک اطالعاتی
 COVID-19پاسخ بهالزویر در مهندسی منابع 

جامعهبامرتبطمنابعواطالعاتشاملصفحهاین.استنمودهافتتاحرا"COVID-19بهپاسخدرمهندسیمنابع"صفحهالزویر
مداومطوربهومیشودتهیه"الزویرمهندسیحل هایراه"تیمتوسطبخشاینمحتوای.استCOVID-19دربارهمهندسی

.میگرددبهروزرسانینیز

https://b2n.ir/697390

.استشدهمتمرکزپیشگیریبرنامه ریزیواضطراریمدیریتبرمرکزاینمحتوای•
تمحافظتجهیزاتمهندسی،درنوآوریهاجدیدترینزودرس،تشخیصفناوریهایراهنما،شاملصفحهایناطالعات•

.استمواجههشانسرساندنحداقلبهبرایمحیطیعفونتکنترلوشخصی

Emergencyبخشدر preventionپیشگیریمدیریتبهمربوطکه
ردعملکوواکنشآمادگی،پیشگیری،شاملکهراآنمرحلهچهاراستاضطراری

نبرتریموردهردرودادهتوضیحتفکیکبهاستبیماریبهبودنهایتدرو
باکهاستدادهارئهراشدهجمعآوریپژوهشهایسایرنیزومرتبطمقاالت
.نمودمشاهدهراآنمیتوانمقالهلینکروریبرکلیک

برنامهریزیاضطراری،پیشگیریمدیریت)برگسر5درپایگاهایندرالزویرمهندسیراهحلهایتیمتحقیقاتازحاصلاطالعات
هرروریبرکلیکباکه.استشدهارائهودستهبندی(فارماصنعتبهمربوطاخباروبهبودیواکنش،کردن،مقابلهآمادهجهت
.میشودمنتقلصفحههمیندرآنبهمربوطاطالعاتومطالببهقسمت

EmergencyبهمربوطPreparednessدردیگرقسمتدر responseمدیریتشاملاضطراریپاسخهایکلیهوبوده
رائهاجهتبیماریخطراتکنترلبرایراحوادثفرماندهیسیستماجزایسایروبهداشتیتجهیزاتپرسنل،جملهازمنابع

درنهمچنی.میشودروزآمدمدامکهاستشدهارائهپاسخهاییتیماینسویازنیزاینجادر.میشودشاملراعملکردبهترین
کروناویروسزمینهدربروزاخبارهمچنینوواکنشوبهبودیراهکارهایقالبدردیگریاطالعاتنیزمرکزاینبخشهایسایر
قیتحقیمقاالتهمچنینوبیمارانوپزشکانمخصوصدستورالعملهایبهدسترسیجهتکهاستذکربهالزم.استآمده
Novelپایگاهبهاستالزمویروسکرونازمینهدرالزویر Coronavirusببریدبهرهآنرایگانمقاالتازوکنیدمراجعه.

:محتوا و اطالعات موجود در پایگاه

هدف از تیم راه حل های مهندسی الزویر

https://b2n.ir/697390

*سالمت و موفقیت شما نهایت آرزوی ماست*

https://b2n.ir/697390
https://b2n.ir/697390

