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 :هقدهِ

ثبضزاضي يىي اظ ٍلبيـ عجيقي زض ؾٌيي ثبضٍضي ّط ظى ثِ قوبض      

حيبتي ثِ عَض هساٍم ثب فَاضضي  ي. اظ عطفي ايي ٍالق1ِضٍزهي

هبًٌس زيبثت ّوطاُ اؾت. زيبثت ثبضزاضي ثِ فسم تحول 

قَز وِ زض ثبضزاضي وطثَّيسضاتْب ثب قست هتفبٍت گفتِ هي

قَز. ٍخَز ؾبثمِ قطٍؿ ٍ يب ثطاي ًرؿتيي ثبض تكريم زازُ هي

زيبثت قيطيي ثبضزاضي، اذتالل هتبثَليؿن گلَوع ٍ يب  لجلي

ٍ چبلي  2ذبًَازگي لَي زيبثت ًَؿ يگلَوَظٍضي، ؾبثمِ

ايي . 2ضًٍسپطذغط ايي ٍضقيت ثِ قوبض هي ّبيقسيس، گطٍُ

 .3تأثيط ؾَئي ثط خٌيي ٍ ًَظاز ثگصاضز تَاًسثيوبضي هي

 

 

 ًساضز. ٍخَز زيبثت ثطاي زضهبًي ّيچ حبضط، زضحبل     

 هسيطيت ثِ ًيبظ قًَسهي تَنيِ وِ ًيع زضهبًي ّبيپطٍتىل

 ثْساقتي ًؾبضت ٍ ذبل تَخِ ثب ّوطاُ ظًسگي يقيَُ

 ثيوبضاى وِ اؾت ضطٍضي. زاضًس ثيوبضاى ٍ هترههيي

 زض ثبقٌس. ذَز زضهبًي ضغين زض فقبل ٍ آگبُ وٌٌسگبًي قطوت

 يهحتبعبًِ اظهطالجت ضطٍضي ثرف يه ذَزهسيطيتي ًتيدِ،

 قبهل هعهي ثيوبضاى زض ذَزهسيطيتي ولي عَض ثِ .4اؾت زيبثت

 ظًسگي ؾجه يه گطفتي پيف زض ٍ زاضٍيي ضغين اظ تجقيت

 وٌتطل زض هَثطي ًمف ثيوبضاى قَزهي ثبفث وِ اؾت ثْساقتي

  .5ثبقٌس زاقتِ ذَز ثيوبضي

 

 ، 9هزجاى قاضی سعیدی

 ، 9ًیلَفز هحودسادُ

 *9هیٌا السم، 2هْزًاس قاضی ًضاد

 

 

زاًكىسُ  سيطيت اعالفبت ؾالهت،. گطٍُ ه1

 پيطاپعقىي، زاًكگبُ فلَم پػقىي تْطاى، تْطاى، ايطاى

 
، زاًكىسُ فلَم پعقىي  ثيوبضؾتبى الْبزي قَقتط. 2

 قَقتط، قَقتط، ايطاى

 

 

زاًكگبُ فلَم ايطاى، تْطاى،  * عْدُ دار هکاتبات:

 تْطاى، گطٍُ هسيطيت اعالفبت ؾالهتپعقىي 
  
 

Email: minaalazem@gmail.com 

   

 چکیدُ

قيَُ  هسيطيت ثِ ثؿيبضي يتَنيِ لصا ًساضز. ٍخَز ثبضزاضي زيبثت ثطاي هغلمي زضهبى اهطٍظُسهیٌِ: 

 ّوطاُ ّبيگَقي خولِ اظ اعالفبت فٌبٍضي اظ اؾتفبزُ ضاؾتب، ايي زض قَز.هي ذَزهطالجتي ٍ ظًسگي

 ٍ عطاحي پػٍّف ايي ّسف ًوبيس. ووه هجتال ثبضزاض هبزضاى ثِ ذَزهطالجتي، فطايٌس زض تَاًسهي

 ثَز. ّوطاُ گَقي ثط هجتٌي ثبضزاضي زيبثت هطالجتيذَز يؾبهبًِ يتَؾقِ

 عطيك اظ ايزازُ ّبيًيبظ تقييي هطحلِ چْبض اؾبؼ ثط ايتَؾقِ وبضثطزي يهغبلقِ ايي ّا:رٍش

 UML ّبيًوَزاض تطؾين ٍ فطايٌسّب ي ؾٌبضيَ تٌؾين عطيك اظ عطاحي پطؾكٌبهِ، ٍ هطتجظ هٌبثـ هطٍض

-ثطًبهِ هحيظ زض خبٍا ًَيؿيثطًبهِ ظثبى اظ اؾتفبزُ ثب ؾبهبًِ ياٍليِ هسل ايدبز ،طظالضقي افعاضًطم ثب

 گطفت. اًدبم پطؾكٌبهِ اظ اؾتفبزُ ثب ؾبهبًِ ياؾتفبزُ لبثليت اضظيبثي ٍ اؾتَزيَ اًسضٍيس ًَيؿي

 % 55 حسالل )ثب ايزازُ فٌهط 39 ٍ گطزيس حصف ايزازُ فٌهط 5 اٍل، يهطحلِ زض ّا:یافتِ 

 ،1/6 اهتيبظ حسالل هيبًگيي وؿت ثب چْبضم يهطحلِ قس.زض زازُ تكريم ضطٍضي (ّبپبؾد فطاٍاًي

 .اًسزاقتِ ضضبيت ؾبهبًِ ياؾتفبزُ لبثليت هحَضّبي يوليِ اظ اضظيبثبى

 زيبثت ذَزهطالجتي يؾبهبًِ ايزازُ ًيبظّبي تقييي يهطحلِ اظ حبنل ّبيبفتِي گیزی:ًتیجِ

 اؾتفبزُ، لبثليت ّبيهحَض زض آى اضظيبثي هتقبلجب ٍ عطاحي،ايدبز ّوطاُ، گَقي ثط هجتٌي ثبضزاضي

 ايي زض ثَز. اضظيبثبى ذَزهطالجتي زض ؾبهبًِ ايي ياؾتفبزُ لبثليت زض ذَة ؾغح يزٌّسُ ًكبى

 ذَزهطالجتي ثط افعاضًطم ايي اظ اؾتفبزُ اثطثركي ثبليٌي وبضآظهبيي ثط وِ قَزهي پيكٌْبز ذهَل

 هغبلقبتي آيٌسُ زض ثيوبضاى، ايي يتغصيِ ضغين وٌتطل ثطاي هكبثِ ايؾبهبًِ عطاحي يب ثبضزاضي زيبثت

 گيطز. اًدبم
 ؾبهبًِ عطاحي ّوطاُ، گَقي ذَزهطالجتي، ثبضزاضي، زيبثت کلید ٍاصُ:
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آگبّبًِ، آهَذتِ قسُ ٍ  ّبي، الـساهبت ٍ فقبليتهطالجتيذَز     

حفـؼ حيـبت ٍ  هٌؾَضّسفساضي اؾت وِ تَؾـظ فطز ثـِ 

 ّبيفقبليـت .قَزاًدبم هي اـاضتمـبي ؾـالهت ذـَز ٍ ذبًَازُ

 ظى تَؾظ آگبّبًـِ عَض ثـِ وِ ثبضزاضي زٍضاى زض هطالجتيذَز

 خٌـيي ٍ اٍ ؾالهت حفـؼ ثِ هٌدط تَاًسهي قَز،هي اتربش ثبضزاض

 .9قَز ظايوبى اظ پـؽ ٍ ظايوـبى ـبضزاضي،ث زٍضاى زض

 ظايوبى قبهل ثبضزاض ظى ثط ثبضزاضي زيبثت ؾَء اثطات     

 زض ٍ اولوپؿي ٍ اولوپؿيپطُ ٍ آهيٌَؼّيسضٍ پلي ظٍزضؼ،

 ثبالتط ؾٌيي زض زٍ ًَؿ زيبثت ثِ اثتال ظايوبى، اظ پؽ زٍضاى

 افعايف قبهل: ًيع خٌيي ضٍي ثط فَاضو زيگط اظؾَي ثبقس. هي

 ّيپطثيليطٍثيٌوى، ًَظازى، ّيپَگليؿوى هبوطٍظٍهى، ذغط

 قيَؿ .6ثبقسهي هطزُ ًَظاز تَلس ٍ ّيپَولؿوى للجى، ّيپطتطٍفى

 هحؿَة هبهبيي ضقس ثِ ضٍ هكىالت اظ يىي ثبضزاضي زيبثت

 ّبيوكَض اظ ثؿيبضي زض ٍيػُ ثِ خْبى زض آى هيعاى ٍ قَزهي

 ثِ اؾت. افعايف حبل زض قست ثِ تَؾقِ زضحبل ٍ يبفتِ تَؾقِ

 ًػازّبي گطفتي ًؾط زض ثب آهطيىب زض تحميمي ثب وِ عَضي

 زٍ هيالزي 2002 تب 1994 ؾبل اظ ثبضزاضي زيبثت هيعاى هرتلف،

 %100 تب 35 ثيي ثبضزاض ظًبى زض آى قيَؿ هيعاى .7اؾت قسُ ثطاثط

 2030 ؾبل تب ضٍزهي اًتؾبض وِ عَضي ثِ .8اؾت يبفتِ افعايف

 آى فقلي هيعاى ثطاثط زٍ ثِ ثبضزاضي زيبثت ثِ هجتاليبى تقساز

 .9ثطؾس

 هؿتلعم ثيوبضي ايي يثْيٌِ هسيطيت قطايغي، چٌيي ٍخَز ثب     

 زيبثت زضهبى چطاوِ ثيوبضيؿت، ايي اظ ثبضزاض هبزض وبهل آگبّي

 زيگط زضهبًي افوبل ٍ زاضٍّب وٌبض زض ظًسگي ؾجه تغييط ثِ ًيبظ

هبزضاى هجتال ثِ زيبثت ثبضزاضي زض ضؾس ثِ ًؾط هي ٍلي .91زاضز

ظهيٌِ هسيطيت زيبثت ثبضزاضي اعالفبت وبفي ًساضًس ٍ زض ايي 

 اعالفبت .6ظهيٌِ اظ آًْب حوبيت وبفي ثِ فول ًيبهسُ اؾت

 هَخت ضا ايثْيٌِذَزهطالجتي  ّبيفقبليت ظهيٌِ، ايي زض هبزضاى

زض وبّف پيبهسّبي ًبهغلَة ثبضزاضي  تَاًسهي وِ قَزهي

ذَزهطالجتي  فطايٌس تؿْيل ّبيگعيٌِ اظ يىي .ثبقس ثرفطاث

اؾتفبزُ اؾت. هَثبيل تىٌَلَغيىي ثؿتط اظ اؾتفبزُ زيبثتي هبزضاى

اظ فٌبٍضي تلفي ّوطاُ ثِ زليل وبضثطز آؾبى، لبثل حول ثَزى، 

 ّبيپبييي، اهىبى اًتمبل زازُ يزؾتطؾي ّوگبًي ٍ ّعيٌِ

ثب تَخِ ثِ ايٌىِ  .99وٌسهيثْساقتي ضا تب زٍضتطيي ًمبط فطاّن 

اهطٍظُ اؾتفبزُ اظ تلفي ّوطاُ زض ثيي هطزم ثؿيبض ضايح گطزيسُ 

 ّبيپعقىي ثط ضٍي گَقي افعاضّبياؾت ثٌبثطايي ثب ًهت ًطم

زض ثيي  هطالجتيتَاى ثِ هيعاى لبثل تَخْي ؾغح ذَزّوطاُ هي

ِ ثب ٍخَز زٍ ًىتِ وليسي افعايف زيبثت ث .92افطاز ضا افعايف زاز

تَاى نَضت تهبفسي ٍ پصيطـ ضٍ ثِ ضقس تلفي ّوطاُ، هي

ّبي فطاگيط هَثبيل يه اؾتطاتػي فبلالًِ  لح ًتيدِ گطفت وِ ضاُ

ثب  .4فطايٌس هطالجت اظ ذَز ضا تؿْيل ثركس تَاًساؾت وِ هي

زيبثت ثبضزاضي ٍ  لعٍم الساهبت  ضقس تَخِ ثِ قيَؿ ضٍثِ

زاض زيبثتي ثب اًدبم پيكگيطاًِ، اضتمبي ذَزوبضآهسي ظًبى ثبض

هجتٌي ثط  يتَاًس ثهَضت يه ؾبهبًِهساذالت آهَظقي هي

هَثبيل ثبقس وِ ؾطفت، ؾَْلت ٍ وبضثطپؿٌسي ضا زض ايدبز يه 

ٍلي هتبؾفبًِ تب وٌَى هؿبلِ  .91ايدبز ًوبيس هطالجتيفطايٌس ذَز

ايدبز اثعاض وبضثطزي وِ ثتَاًس ثِ ذَزهطالجتي خبهـ هطثَط ثِ 

زيبثت ثبضزاضي ووه وٌس هَضز تَخِ پػٍّكي لطاض  ّبيهطالجت

. زض 5ًگطفتِ اؾت يب الالل ووتط هَضز ًؾط لطاض گطفتِ اؾت

گفتِ قسُ زض هَضز پبيف ؾالهت هبزضاى ّبي ضطٍضت يًتيدِ

فَق پػٍّكگط لهس ًوَز وِ  يثبضزاض زيبثتي ٍ ًىبت شوط قسُ

بيل ضا زض ذَزهطالجتي زيبثت ثبضزاضي هجتٌي ثط هَث ييه ؾبهبًِ

فلَم  يهطاوع ثْساقت قْطي ٍ ضٍؾتبيي تحت پَقف زاًكىسُ

پعقىي قَقتط ثِ زليل زض زؾتطؼ ثَزى ثطاي اًدبم پػٍّف، 

عطاحي ًوبيس وِ هبزضاى هجتال ثِ زيبثت ثبضزاضي ثتَاًٌس اظ آى 

 ًوبيٌس.

  :ّاَاد ٍ رٍشه

هجتٌي ثط گَقي  يايي تحميك ثِ لهس عطاحي يه ؾبهبًِ     

ّوطاُ ثطاي ذَزهطالجتي هبزضاى ثبضزاض زيبثتي اًدبم قس وِ پؽ 

 ، عي چْبض هطحلِ ثِ لطاض ظيط نَضت گطفت :ّباظ تجييي  ّسف

هَخَز زض خبهقِ قبهل:  اياٍل اثتسا فٌبنط زازُ يزض هطحلِ     

هبزض ثبضزاض زيبثتي هطاوع ثْساقت قْطي  112پبيف  ّبيپطًٍسُ

تحت پَقف زاًكىسُ فلَم پعقىي قَقتط، هٌبثـ  ٍ ضٍؾتبيي

ٍ  وسهبًٌس پبپ ايزازُ ّبيهغبلقبتي هطتجظ ثب هَضَؿ زض پبيگبُ

زض خؿتدَ  AND , OR  ْبيگَگل اؾىَالض )ثب اؾتطاتػي

-System ,Gestational Diabetes ,Selfولوبت 
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Care ,Mobile Phone System Design  تطويت ٍ

هطثَط ثِ ٍظاضت ثْساقت ٍ زضهبى  بيّآًْب( ٍ ًيع زؾتَضالقول

هطثَط ثِ  ّبيثطضؾي ٍ هغبلقِ قس. هفبّين ٍ حسالل زاز93ُايطاى

هحمك  ايثيوبض ٍ هحَضّبي ذَزهطالجتي اؾترطاج ٍ پطؾكٌبهِ

ثط اؾبؼ  " ايتقييي ًيبظّبي زازُ يپطؾكٌبهِ"ؾبذتِ ثب فٌَاى 

تْيِ گطزيس وِ قبهل زٍ  الصوطهَاضز اؾترطاج قسُ اظ هٌبثـ فَق

ؾَال ثؿتِ ثب زٍ  44ٍ  وٌٌسگبىؾَال اعالفبت فطزي تىويل

ضطٍضي ٍ غيط ضطٍضي، زض ؾِ هحَض پطًٍسُ ؾالهت  يگعيٌِ

ؾَال زض ؾِ ثرف اعالفبت فطزي،  18هبزضاى ثبضزاض )ثب 

اعالفبت ثبضزاضي ٍ ؾَاثك ضيؿه زيبثت ثبضزاضي(، اهىبًبت 

ؾَال زض  10تي زيبثت ثبضزاضي )ثب ثجت زازُ زض ؾيؿتن ذَزهطالج

-ذَزهطالجتي وٌتطل لٌس ذَى، ثجت زازُ ّبيؾِ ثرف ثجت زازُ

 ّبيظًسگي ٍ ثجت زازُ يّبي ذَزهطالجتي تغييط قيَُ

ذَزهطالجتي هطثَط ثِ تعضيك اًؿَليي( ٍ زض ًْبيت اهىبًبت 

ؾيؿتن ذَزهطالجتي زيبثت  ّبيٍ آهَظـ ّبذطٍخي، ّكساض

 يَال زض ؾِ ثرف اهىبًبت ذطٍخي ؾبهبًِؾ 16ثبضزاضي )ثب 

 ّبيذَزهطالجتي ٍ آهَظـ يذَزهطالجتي، ّكساضّبي ؾبهبًِ

هطثَط ثِ  يؾبهبًِ ذَزهطالجتي( هغطح قسُ ثَز. هالن گعيٌِ

اظ ًؾط آهبضي، قبهل قسى حسالل  ايضطٍضي ثَزى الالم زازُ

ّب ثِ % فطاٍاًي پبؾد100)حسالل ًهف  ّب% فطاٍاًي پبؾد51

ًفط اظ هترههيي  10ٍُ يه( ثَز. ضٍايي پطؾكٌبهِ ثب ًؾط فال

هسيطيت اعالفبت  يغسز، پٌح ًفط اظ افضب ّيئت فلوي حَظُ

ؾالهت ٍ زٍ ًفط اظ افضب ّيئت فلوي اًفَضهبتيه پعقىي ٍ 

/. تبييس قس. ؾپؽ 94پبيبيي آى ثب هحبؾجِ آهبضي آلفبي وطًٍجبخ 

وبى ٍ هترههيي هيبى هترههيي ظًبى ٍ ظاي ّبايي پطؾكٌبهِ

قس.  آٍضيتَظيـ ٍ ؾپؽ خوـ ايزازُ ّبيغسز خْت تقييي ًيبظ

ثطاي  ايتقييي فٌبنط زازُ ّبيًتبيح حبنل اظ تىويل پطؾكٌبهِ

ّبي ذَزهطالجتي تَؾظ ضٍـ يؾبهبًِ يگٌدبًسى زض هسل اٍليِ

 ٍ تحليل قس. ثٌسيخوـ SPSS 19آهبض تَنيفي ٍ ًطم افعاض  

  يتحميك ثِ هٌؾَض عطاحي هسل اٍليِ زٍم يزض هطحلِ     

ذَزهطالجتي زيبثت ثبضزاضي )هسل هفَْهي ٍ اضتجبعبت  يؾبهبًِ

 يهَخَز زض ؾبهبًِ ّبيآى( اثتسا ؾٌبضيَ وليِ فطايٌس ايزازُ

هَخَز زض هؿيط ذَزهطالجتي  ّبيذَزهطالجتي ثب هغبلقِ فطايٌس

پبيف زيبثت تٌؾين  ّبيٍ پطًٍس93ُزؾتَضالقول ٍظاضت ثْساقت

ٍ تَؾظ هكبٍض ثبليٌي تحميك تبييس گطزيس. ؾپؽ زض تٌؾين 

ذَزهطالجتي زيبثت  يؾٌبضيَ فطايٌسّب، قوبي ولي  ؾبهبًِ

ثبضزاضي هجتٌي ثط گَقي ّوطاُ  ٍ ًحَُ وبض آى تَضيح زازُ قس. 

ؾٌبضيَّب ثط اؾبؼ پبضاهتطّبيي هتكىل اظ: ًبم هَضزوبضثطز، 

ؾبهبًِ، قطايظ لجل اظ ايدبز ٍ ثقس اظ اتوبم  ّبيتَنيفي اظ فقبليت

هَضزوبضثطز ٍ خطيبى انلي هَضزوبضثطز تٌؾين گطزيس ٍ ثطاؾبؼ 

ضقٌبل ضظ تطؾين  افعاضثب اؾتفبزُ اظ ًطم  UML ّبيآًْب ًوَزاض

قس. زض ًْبيت ثطاؾبؼ ايي ؾٌبضيَّب، ًوَزاضّبي هَضزوبضثطز، 

ضقٌبل  افعاض زُ اظ ًطموالؼ، تَالي ٍ فقبليت ايي فطايٌسّب ثب اؾتفب

 ضظ ضؾن گطزيس.

 يؾَم تحميك ثِ هٌؾَض ايدبز هسل اٍليِ ؾبهبًِ يزض هطحلِ     

ذَزهطالجتي زيبثت ثبضزاضي ثطحؿت ًتبيح حبنل اظ ًيبظؾٌدي 

ذَزهطالجتي زيبثت ثبضزاضي هجتٌي ثط گَقي  يؾبهبًِ ايزازُ

وبضثطز هَضز ّبيايي ؾبهبًِ ثطحؿت ًوَزاض يّوطاُ، هسل اٍليِ

ذالنِ ذهَنيبت لؿوت  عَضٍ والؼ عطاحي گطزيس. ثِ

Backend عطاحي قسُ 1قبهل هَاضز ظيط ثَز:  افعاضايي ًطم .

اًسضٍيس اؾتَزيَ  ًَيؿيخبٍا زض هحيظ ثطًبهِ ًَيؿيثب ظثبى ثطًبهِ

. 3ثِ ثبال  3/2زاضاي اًسضٍيس ًؿرِ  ّبي. پكتيجبًي گَقي2

ثطاي   Shared Prefrencesاؾتفبزُ اظ ضٍـ ثْيٌِ ٍ ؾطيـ 

  .SQLite DBاعالفبت وَتبُ ثِ خبي  ؾبظيشذيطُ

. 1ثطاؾبؼ ايي هَاضز عطاحي گطزيس:  افعاضٍاؾظ وبضثطي ًطم     

ّب ثِ نَضت ضيؿپبًؿيَ  View. عطاحي 2هتطيبل زيعايي گَگل 

-. اؾتفبزُ اظ آيىَى3 ّبٍ تجلت ّبخْت پكتيجبًي توبهي گَقي

 افعاض. ؾقي ثط آى قسُ اؾت  وِ ًطم4دن ثْيٌِ ٍ ون ح  ّبي

ّبي خصاة effect. اؾتفبزُ اظ 5ووتطيي حدن ضا زاقتِ ثبقس 

ثِ زليل عطاحي هتطيبل زيعايي ٍ ضيؿپبًؿيَ ثَزى  هتطيبل زيعايي.

، ايي ثطًبهِ احتيبخي ثِ هٌَي تٌؾيوبت ًساضز ظيطا توبهي افعاضًطم

 يثب اًساظُ نفحِ، اتَهبتيه ْبّب ٍ حتي هتViewٌٍ  ّبالوبى

 .گَقي ؾت ذَاٌّس قس

چْبضم تحميك ثِ هٌؾَض اضظيبثي لبثليت  يًْبيتب زض هطحلِ     

ذَزهطالجتي زيبثت ثبضزاضي،  يؾبهبًِ ياؾتفبزُ هسل اٍليِ

ثطاؾبؼ ًؾط وبضقٌبؼ آهبضي ٍ تبييس تين تحميك )وِ حدن 
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ًفط اظ  40% حدن خبهقِ ثبقس(  20ثبيؿت حسالل ًوًَِ هي

ًفطول خبهقِ ٍ  112)اظ هيبى  سيبثتيهضاى ثبضزاض زيبثتي ٍ پطّهبز

% آى( تحت پَقف هطاوع ثْساقت زاًكىسُ فلَم  36قبهل

ثِ ضٍـ تهبزفي )ثب  95اٍل ؾبل  يپعقىي قَقتط زضًيوِ

اؾتفبزُ اظ خسٍل افساز تهبزفي( اًتربة قسًس ٍ هسل ايدبز 

ٍعلت قطط گعيٌف هبزضاى زا قسُ ثطٍي گَقي آًْب ًهت قس.

ثَزى، اثتال ثِ زيبثت ثبضزاضي، زاقتي گَقي هَيبثل ثب ؾيؿتن 

فبهل اًسضٍيس، زاقتي ؾَاز ذَاًسى ٍ ًَقتي ٍ هْبضت ًؿجي وبض 

هَيبثل ثب ؾيؿتن فبهل اًسضٍيس ثَز.  هست  ّبيثب گَقي

ضٍظُ ثطاي اؾتفبزُ اظ ثطًبهِ ًهت قسُ ضٍي گَقي 30ظهبًي

پطؾكٌبهِ "ض ايي فبنلِ تلفي ّوطاُ اضظيبثبى تقييي گطزيس. ز

ثط اؾبؼ تغييطاتي زض اضظيبثي  "اضظيبثي  لبثليت اؾتفبزُ

Heuristic،  تَؾظ هحمك تٌؾين قس. ضٍايي پطؾكٌبهِ تَؾظ

هسيطيت اعالفبت   يچْبض ًفط اظ افضب ّيئت فلوي حَظُ

ؾالهت، زٍ ًفط اظ افضبي ّيئت فلوي اًفَضهبتيه ٍ پٌح ًفط اظ 

/. 91ي آى ثب هحبؾجِ آلفبي وطًٍجبخ هترههيي غسز ٍ ًيع پبيبي

ؾَال ثَز وِ زٍ ؾَال هطثَط 28تبييس قس. ايي پطؾكٌبهِ قبهل 

ؾَال زيگط 26وٌٌسُ )اضظيبثبى( ٍثِ اعالفبت َّيتي فطز قطوت

ثطًبهِ ًهت قسُ ضٍي  يهطثَط ثِ اضظيبثي لبثليت اؾتفبزّ

ؾَزهٌسي -1گَقي ّوطاُ ثَز وِ ذَز قبهل ّفت لؿوت: 

-4ؾَْلت يبزگيطي ٍ آهَظـ -3لت وبضثطي ؾَْ-2ؾيؿتن 

انغالحبت ٍ -6نفحِ ًوبيف ٍذطٍخي ثطًبهِ -5ضضبيتوٌسي 

ؾبيط لبثليتْبي ؾيؿتن  ثَز . ّط ؾَال -7اعالفبت ؾيؿتن  ٍ 

 يزاضاي پبؾري ثب اهتيبظ ثيي نفط تب ًِ ثَز وِ فسز نفط ًكبًِ

اى ثيكتطيي هيع يووتطيي هيعاى لبثليت اؾتفبزُ ٍ فسز ًِ ًكبًِ

(، 3-0لبثليت اؾتفبزُ ثَز. ايي اهتيبظات ثِ ؾِ زؾتِ ضقيف )

( زؾتِ ثٌسي قسًس. ًتبيح 9-1/6( ٍ ذَة )6-1/3هتَؾظ )

آهبض تَنيفي  ّبيثِ ووه ضٍـ ّبحبنل اظ تىويل پطؾكٌبهِ

ٍ تحليل ٍ ثِ ايي  ثٌسيخوـ 19ٍيطايف    SPSS افعاض ٍ ًطم

 ؾبهبًِ تقييي گطزيس. يتطتيت هيعاى لبثليت اؾتفبزُ

 ًتایج:  
-ًتبيح زض تحميك حبضط پؽ اظ تجييي اّساف ٍ افوبل ضٍـ     

  تحمك اّساف ٍيػُ  عجك چْبض هطحلِ يثطضؾي چْبض هطحلِ ّبي

  ثِ لطاض ظيط ثسؾت آهس:

هطحلِ اٍل پػٍّف زض ًتيدِ هطٍض هٌبثـ اعالفبتي هطتجظ،  زض     

ٍ ًيبظؾٌدي زازُ اي، ثقضي فٌبنط  ّبٍ زؾتَضالقول ّبپطًٍسُ

ثِ هٌؾَض  .1خسٍل  تبييس ٍ ثقضي فٌبنط ضز قسًس: ايزازُ

 "هجتٌي ثط گَقي ّوطاُ،   يًيبظؾٌدي اعالفبتي ؾبهبًِ

پعقه  10زض اذتيبض   "اي ي تقييي ًيبظّبي زازُپطؾكٌبهِ

پعقه فَق ترهم غسز  10هترهم ظًبى ٍ ظايوبى  ٍ 

اى لطاض گطفت.وليِ افطاز ثِ پطؾكٌبهِ زاًكگبُ فلَم پعقىي تْط

 ( n;20 ،100پبؾد زازًس. )%

اظ ًؾط افطاز قطوت وٌٌسُ، زض هحَض پطًٍسُ ؾالهت هبزضاى      

چٌسهيي ثبضزاضي، ون ذًَي, زاضٍّبي زض  بيثبضزاض، فٌبنط زازّ

ٍيػُ حصف گطزيس ٍ ثميِ فٌبنط  ّبيحبل ههطف ٍ حؿبؾيت

ّب( ضطٍضي % پبؾد55اظ )ثب زضنس فطاٍاًي ثيف  ايزازُ

  تكريم زازُ قسًس.

زض هحَض اهىبًبت ثجت زازُ زض ؾبهبًِ ذَزهطالجتي زيبثت      

ثجت ظهبى ٍ تبضيد قطٍؿ ضغين تغصيِ  ايثبضزاضي ًيع، فٌهط زازُ

)ثب زضنس فطاٍاًي اي ٍ ٍضظـ حصف گطزيس ٍ ثميِ فٌبنط زازُ

  % پبؾد ّب( ضطٍضي تكريم زازُ قسًس.65ثيف اظ 

زض ًْبيت ًيع زض هحَض اهىبًبت ذطٍخي، ّكساضّب ٍ      

فٌبنط  يذَزهطالجتي زيبثت ثبضزاضي، ّوِ يؾبهبًِ ّبيآهَظـ

% پبؾد ّب( ضطٍضي 65)ثب زضنس فطاٍاًي ثيف اظ  ايزازُ

زٍم پػٍّف ثط حؿت ًتبيح  يزض هطحلِ تكريم زازُ قسًس.

يبثت ثبضزاضي ذَزهطالجتي ز ياي ؾبهبًِحبنل اظ ًيبظؾٌدي زازُ

ايي ؾبهبًِ   ايهجتٌي ثط گَقي ّوطاُ، هسل اٍليِ ٍ خطيبى زازُ

ثِ زؾت آهسُ، زيبگطام  ّبيعطاحي گطزيس. ثب تَخِ ثِ ًَؿ زازُ

والؼ ضؾن قس. خطيبى ولي اعالفبت ؾبهبًِ ًيع ثط اؾبؼ 

پبيف  ّبيذَزهطالجتي هَخَز زض پطًٍسُ ّبيضًٍس يهغبلقِ

تقييي ٍ ًيع ثِ  13ول ٍظاضت ثْساقت زيبثت ثبضزاضي، زؾتَضالق

تبييس هكبٍض ثبليٌي تحميك ضؾيس ٍ زض ًتيدِ زيبگطام هَضز وبضثطز، 

طايٌسّبي ؾبهبًِ تطؾين قس. هطاحل ولي عطاحي ف تَالي ٍ فقبليت

 هسل اٍليِ ؾبهبًِ قبهل زٍ هطحلِ ظيط ثَز:

 عولکزدی ٍ تٌظین سٌاریَّا: ّبيتعییي ًیاسهٌدی
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تقييي خطيبى UML تطؾين ًوَزاضّبي  ٌيبظاظ آًدبوِ پيك     

)تقييي ًيبظ ّبي فولىطزي( ٍ ّوچٌيي تٌؾين  اعالفبتي ؾبهبًِ

-لصا پؽ اظ تقييي خطيبى اعالفبتي ؾبهبًِ، وليِ ثبقسؾٌبضيَّب هي

 ؾٌبضيَّبي هطثَط ثِ ايي خطيبًبت ثِ لطاض ظيط تٌؾين گطزيس: ي

 .2خسٍل 

ؾبهبًِ  يايدبز هسل اٍليِ يزضهطحلِ ؾَم پػٍّف، زض ًتيدِ     

 ايي ؾبهبًِ هجتٌي ّبيذَزهطالجتي زيبثت ثبضزاضي، هٌَّب ٍ لبثليت

ظًبى "ثرف انلي ثطاي گطٍُ وبضثطي  7ثط گَقي ّوطاُ قبهل

 انلي ثطًبهِ  ّبياؾت. ثرف "ثبضزاض هجتال ثِ زيبثت ثبضزاضي

-3آظهبيكبت  -2اعالفبت ٍ ؾَاثك ثبليٌي -1ّبي: قبهل لؿوت

آضقيَ  -7ًوَزاضّب ٍ -6وٌتطل ٍظى -5تٌؾين ّكساض  -4 آهَظـ

-همبزيط ثَز وِ قوبي فْطؾت انلي ايي هٌَ ثِ قىل ظيط هي

 5قىل  ثبقس:

چْبضم پػٍّف زض ًتيدِ ثِ زؾت آهسُ  اظ  يزضهطحلِ     

ؾبهبًِ ذَزهطالجتي زيبثت  ياضظيبثي  لبثليت اؾتفبزُ هسل اٍليِ

ٍضقيت لبثليت  يًكبى زٌّسُ ّبثبضزاضي ، هيبًگيي فطاٍاًي پبؾد

اهتيبظات زازُ قسُ ضا  3ثَز. خساٍل  "ذَة"اؾتفبزُ زض ؾغح 

 ًكبى هي زٌّس.
 ای تایید شدُ ٍ حذف شدُعٌاصز دادُ -9جدٍل

هحَرّای  ردیف

 ایدادّ

  ایعٌاصز دادّ تایید شدُ ایعٌاصز دادّ

 حذف شدُ

 زض هحَض پطًٍسُ 1

ؾالهت هبزضاى 

 ثبضزاض

: ؾي هبزض ثبضزاض، لس هبزض ثبضزاض، ٍظى پيف اظ ثبضزاضي، قبذم تَزُ  عٌصز دادُ ای شاهل 94

ي ثبضزاضي، ته للَيي يب زٍللَيي، پطفكبضي ذَى زض ثبضزاضي ( پيف اظ ثبضزاضي، ّفتBMIِثسًي )

زيبثت زض ذبًَازُ )پسض، هبزض، (، پطُ اولوپؿي ٍ اولوپؿي، ؾبثمِ زيبثت ثبضزاضي، ؾبثمِ PIHفقلي )

ويلَگطم، ؾبثمِ فكبض ذَى ثبال زض  4ذَاّط يب ثطازض(، ؾبثمِ ظايوبى ظٍزضؼ، ؾبثمِ ظايوبى ًَظاز ثبالي 

هىطض ٍ ًَظازاى  ّبيّبي لجلي )يب ؾبثمِ پطُ اولوپؿي ٍ اولوپؿي (، ؾبثمِ هطزُ ظايي ٍ ؾمظثبضزاضي

 زچبض ًمم فضَ

: عٌصز دادُ ای4

زاضي، ون چٌسهيي ثبض

ذًَي, زاضٍّبي زض حبل 

ّبي ههطف ٍ حؿبؾيت

 ٍيػُ 

زض هحَض اهىبًبت  2

ثجت زازُ زض 

ؾبهبًِ 

ذَزهطالجتي 

 زيبثت ثبضزاضي

: ثجت ظهبى ٍ همبزيط اٍليي وٌتطل لٌس ذَى ًبقتب پؽ اظ ههطف نجحبًِ زض ای شاهلعٌصز دادُ 9

تطل لٌس ذَى ًبقتب پؽ اظ ههطف نجحبًِ، اٍليي هطالجت ثقس اظ قطٍؿ ثبضزاضي، ثجت همبزيط ّطثبض وٌ

( زض ّفتِ OGTTگطم گلَوع  ) 75ثجت  همساض تؿت تحول گلَوع ذَضاوي زٍ ؾبفتِ ثب ههطف 

لٌس ذَى زٍؾبفت  -لٌس ذَى يه ؾبفت پؽ اظ ههطف گلَوع -ثبضزاضي )لٌس ذَى ًبقتب 24-28

ضغين تغصيِ، ٍضظـ ٍ  ّبيپؽ اظ ههطف گلَوع(، ثجت فبنلِ ظهبى چىبة لٌس ذَى ًبقتب زض زٍضُ

گطم  75اًؿَليي زضهبًي، ثجت  همساض تؿت تحول گلَوع ذَضاوي زٍ ؾبفتِ ثب ههطف 

پؽ اظ ظايوبى )لٌس ذَى ًبقتب ٍ لٌس ذَى زٍؾبفت پؽ اظ ههطف  12-6( زض ّفتِ OGTTگلَوع)

َليي گلَوع( ، ثجت همبزيط ؾٌدف ٍظى ّفتگي )ثِ ٍيػُ زض ؾِ هبِّ زٍم ٍ ؾَم( ، ثجت ًَؿ اًؿ

تعضيمي ، ثجت تبضيد ٍ ظهبى اٍليي تعضيك اًؿَليي ثِ اظاي ّط ًَؿ اًؿَليي تدَيع قسُ  ٍ ثجت فبنلِ 

 ظهبًي ثيي ّط زٍ تعضيك اًؿَليي

ثجت ظهبى ٍ تبضيد قطٍؿ 

 ضغين تغصيِ ٍ ٍضظـ

زض هحَض اهىبًبت  3

ذطٍخي، ّكساض 

ّبي  ّب ٍ آهَظـ

 يؾبهبًْ

ذَزهطالجتي 

 زيبثت ثبضزاضي

: ًوبيف ظهبى ٍ تبضيد ثجت همبزيط، ًوبيف همبزيط ثجت قسُ لجلي )آضقيَ دادُ ای شاهلعٌصز  96

همبزيط(، ًوبيف ًوَزاض تغييطات همبزيط لٌس ذَى ثجت قسُ ، ًوبيف ًوَزاض تغييطات همبزيط ٍظى ثجت 

( هتٌبؾت ثب همبزيط ٍظى، يبزآٍض تبضيد چىبة BMIقسُ، ًوبيف ًوَزاض تغييطات قبذم تَزُ ثسًي )

ضغين تغصيِ ٍ ٍضظـ، يبزآٍض ظهبى ٍ ًَؿ اًؿَليي تعضيمي، ّكساض همبزيط  ّبيلٌس ذَى ًبقتب زض زٍضُ

گطم گلَوع( ثطاي  75هبزض، يبزآٍض تبضيد آظهبيف تحول گلَوع ذَضاوي )ثب  گيطيهدبظ ًوَزاض ٍظى

ريم ٍ ثقس اظ ظايوبى، آهَظـ هبّيت، فَاضو، ضٍـ تك 12-6ثبضزاضي ٍ ًيع ّفتِ  28-24ّفتِ 

ٍضظقي هبزضاى  ْبيزضهبى زيبثت ثبضزاضي، آهَظـ تغصيِ زض زيبثت ثبضزاضي، آهَظـ تبثيط فقبليت

تعضيك اًؿَليي، آهَظـ همبزيط آظهبيكگبّي تؿت تحول  يثبضزاض زض وٌتطل زيبثت، آهَظـ ًحَّ

 گلَوع ذَضاوي )لٌس ذَى( ٍ آهَظـ همبزيط ٍظى گيطي هبزض زض ثبضزاضي ته للَيي ٍ زٍللَيي

- 
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 خَدهزاقبتی دیابت بارداری هبتٌی بز گَشی ّوزاُ  یعولکزدی  ساهاًِ ْایًیاسهٌدی  -2جدٍل

 تَضیحات ًیاسّای عولکزدی  ساهاًِ ردیف

 اهىبى ثجت همبزيط لٌسذَى زض ّط 1

 ًَؿ آظهبيف هطثَط ثِ لٌس ذَى

 زيبثت ثبضزاضي هجتٌي ثط گَقي هبزض ثبضزاض ثتَاًس همبزيط لٌس ذَى ذَز ضا اظ عطيك ؾبهبًِ ذَزهطالجتي 

 ّوطاُ ثجت وٌس.

 هبزض ثبضزاض ثتَاًس اعالفبت ٍ ؾَاثك ثبليٌي ذَز ضا اظ عطيك ؾبهبًِ ذَزهطالجتي زيبثت ثبضزاضي هجتٌي ثطگَقي اهىبى ثجت اعالفبت ٍ ؾَاثك ثبليٌي  2

 ّوطاُ ثجت وٌس. 

 ضا  زض ّط ثبض ؾٌدف ٍظى، ثجت وٌس.هبزض ثبضزاض ثتَاًس همبزيط ٍظى ذَز  اهىبى ثجت همبزيط ٍظى  3

 اهىبى تٌؾين يبزآٍض زؾتي چىبة 4

 لٌسذَى ٍ تعضيك اًؿَليي  

 هبزض ثبضزاض ثطاي فطاهَـ ًىطزى ظهبى چىبح لٌس ذَى ٍ تعضيك اًؿَليي ذَز، ثتَاًس عجك ًؾط پعقه يبزآٍض

 تٌؾين ًوبيس. 

 اهىبى يبزآٍضي ذَزوبض تؿت تحول 5

 س اظ ظايوبىگلَوع زٍضُ ثبضزاضي ٍ ثق 

ثقس اظ ظايوبى ثِ نَضت  12-6ثبضزاضي ٍ ّن زض ّفتِ  28-24ؾبهبًِ  ثتَاًس ظهبى تؿت تحول گلَوع ضا زض ّفتِ

 ذَزوبض  يبزآٍضي وٌس. 

 ثجت قسُ زض اعالفبت ٍ ؾَاثك ثبليٌي  ياٍليْ BMI ؾبهبًِ  ثتَاًس ثب تَخِ ثِ اعالفبت ٍظى پيف اظ ثبضزاضي ٍ  وٌتطل هيعاى افعايف ٍظى هبزض ثبضزاض  6

 حساوثط هيعاى افعايف ٍظى هبزض ثبضزاض ضا ٌّگبم وٌتطل ٍظى ثِ ٍي اعالؿ زّس.

 ؾبهبًِ  ثتَاًس ثب تَخِ ثِ اعالفبت ثجت قسُ زض اعالفبت ٍ ؾَاثك ثبليٌي ٍخَز ؾَاثك ذغط زيبثت ثبضزاضي هبزض  وٌتطل ؾَاثك ذغط زيبثت ثبضزاضي 7

 زّس. ضا ثِ ٍي اعالؿ

 ؾبهبًِ  ثتَاًس ثب تَخِ ثِ همبزيط ثجت قسُ لجلي تَؾظ هبزض ثِ نَضت يه آضقيَ، ايي همبزيط ضا ثِ ٍي ًوبيف زّس. اهىبى ًوبيف همبزيط ثجت قسُ لجلي 8

 اهىبى ًوبيف ًوَزاض همبزيط ثجت قسُ 9

 

هبزض ثبضزاض، ثط حؿت ّفتِ ّبي ثبضزاضي ايي همبزيط ضا ثِ  BMIؾبهبًِ  ثتَاًس ثب تَخِ ثِ همبزيط لٌس ذَى، ٍظى ٍ 

 نَضت ًوَزاض ًوبيف زّس.

ؾبهبًِ  ثتَاًس ثب تَخِ ثِ ثجت همبزيط هرتلف آظهبيف لٌس ذَى تَؾظ هبزض ثبضزاض، ٍي ضا ثِ اًَاؿ آهَظـ ّبي  اهىبى اضائِ اًَاؿ آهَظـ 10

 (زض هؿيط ذَزهطالجتي ّسايت ًوبيس.13الظم)

هتٌبؾت ثب ٍظى ضا  ثِ  BMIؾبهبًِ  ثتَاًس ثب تَخِ ثِ ثجت همساض ٍظى پيف اظ ثبضزاضي تَؾظ هبزض ثبضزاض، همساض  BMIاهىبى هحبؾجِ ذَزوبض  11

 نَضت ذَزوبض، هحبؾجِ ًوبيس.

 
 (.4تب  1هْن ٍ فوسُ حبنل اظ آًْب تطؾين گطزيس ) قىل  UML ّبيفولىطزي ٍ ؾٌبضيَّب،  ًوَزاض ّبيفطايٌس ّب:  ثب تَخِ ثِ ًيبظهٌسي UMLًوَزاض 

 

 
 ًوَدار فعالیت اهکاى ثبت هقادیز اٍلیي تست قٌد خَى ًاشتا -9شکل 
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 ًوَدار تَالی اهکاى ثبت هقادیز اٍلیي تست قٌد خَى ًاشتا -2شکل 

 

 

 
 ساهاًِ خَدهزاقبتی دیابت بارداری یاٍلیِ یًوَدار کالط ًوًَِ -3شکل 
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 ساهاًِ خَدهزاقبتی دیابت باردار یاٍلیِ یًوَدار هَردکاربزد ًوًَِ -4شکل 

 

 
 ساهاًِ خَدهزاقبتی دیابت بارداری یاٍلیِ یفْزست اصلی ًوًَِ -5شکل 

 



     

 ٍ ّوىبضاى ؾقيسيلبضي   ؾبهبًِ ذَزهطالجتي زيبثت ثبضزاضي هجتٌي ثط گَقي ّوطاُ                                                                          عطاحي ٍ تَؾقِ                 

   

 
 

 160        9396تابستاى ، دٍم ، شوارُششن، سال پیزاپششکیدر علَم  هجلِ تحقیقات بالیٌی

 

 تَسیع فزاٍاًی پاسخ افزاد شزکت کٌٌدُ در ارسیابی کاربزدپذیزی) با پاسخ بِ اهتیاسات صفز تا ًِ(-3جدٍل 

 

 :بحث

، عطاحـي هـسل   ايحبنل اظ ًيبظؾٌدي زازُ ّبيثِ زًجبل يبفتِ     

ذـَزهطالجتي ثـب اؾـتفبزُ اظ ًوَزاضّـبي گَيـبي       يؾبهبًِ ياٍليِ

UML   ِ  پـصيط ٍ ايدبز آى ثب ظثبى پطوبضثطز خبٍا زض هحـيظ تَؾـق

ِ  ياًسضٍيس ٍ هتقبلجب اضظيبثي هسل اٍليِ هحَضّـبي   ؾبهبًِ زض وليـ

تبثيط لبثل لجَل ايـي ؾـبهبًِ        ي زٌّسُ ًكبى تَاًس لبثليت اؾتفبزُ هي

 زض فطايٌس ذَزهطالجتي هبزضاى ثبضزاض زيبثتي ثبقس.

ضاٌّوـبي هجتٌـي ثـط    "ّوىبضاى ثـب فٌـَاى   ٍ  Roek زض هغبلقِ     

ٍة ثطاي قٌبؾبيي هيعاى تعضيك اًؿـَليي ثـطاي ثيوـبضاى هجـتال ثـِ      

ــت ُ  "زيبث ــط زاز ــيي فٌبن ُ  ايتقي ــط زاز ــبؼ فٌبن ــطفب ثطاؾ  اين

اؾــتبًساضز  ّــبيهَخــَز اظ پــيف تقيــيي قــسُ هثــل ٍظى زض فــطم 

ٍ هبًٌس  14هقبيٌبت فيعيىي هطاوع وٌتطل زيبثت نَضت گطفتِ ثَز

اظ هترههبى ثبليٌي ايي ثيوبضي  ايپػٍّف حبضط ًيبظؾٌدي زازُ

 ثِ فول ًيبهسُ اؾت.

وبضثطزي هجتٌـي   ّبيٍ ّوىبضاى ًيع ثطًبهِ Pérez زض هغبلقِ     

لفي ّوطاُ ضا خْت هسيطيت ثيوبضي زيبثت ثـب وـبضثطز قـجىِ    ثط ت

ثيٌـي همـبزيط   . وـِ ثـطاي پـيف   15فهجي ههٌَفي تطويت وطزًـس 

  ِ ذـَزهطالجتي حبضـط    يخسيس لٌس ذَى ثىبض ضفتِ ثَز. اهـب ؾـبهبً

ثطاي آهَظـ ٍ ذَزهطالجتي ثيوبضاى هجتال ثِ زيبثت ثبضزاضي ثىبض 

ٍ اهىـبى   قـًَس زض ايي پػٍّف زض ثطًبهِ ثجـت هـي   ّبضفتِ ٍ زازُ

 ٍخَز ًساضز. قسُهمبزيط خسيس همبزيط ثجت ثيٌيپيف

     Holopainen ِوبضثطزي هجتٌي ثط  ّبيثطًبهِ زض هغبلق

ؾغح  گيطيتلفي ّوطاُ خْت آهَظـ ثيوبضي زيبثت ثطاي اًساظُ

ّب خْت شذيطُ قسى لٌس ذَى اظ يه حؿگط اؾتفبزُ وطز ٍ زازُ

زض پبيگبُ زازُ اظ عطيك قجىِ هربثطاتي ثِ ؾطٍيؽ زٌّسُ 

. ايي ثطًبهِ ًؿجت ثِ پػٍّف حبضط 16 قسًسهطوعي اضؾبل هي

نَضت هؿتمين ثب پبيگبُ زازُ هطوعي زض آًاليي اؾت ٍ ثِ 

اضتجبط اؾت ٍ هدْع ثِ يه حؿگط اؾت وِ اعالفبت زليك 

 تَؾظ آى ثِ ثطًبهِ اضؾبل هيكَز .

ثْعازيبى زض ظهيٌِ ايدبز ثطًبهِ وبضثطزي پطًٍسُ  يهغبلقِ      

ؾالهت فطزي زيبثت هجتٌي تلفي ّوطاُ َّقوٌس ًؿجت ثِ پػٍّف 

اي اؾت. ثب ايي تفبٍت هكبثِ ايزازُ حبضط تمطيجب زاضاي فٌبنط

تٌؾيوبت ثَز وِ زض پػٍّف حبضط  ايوِ زاضاي والؼ زازُ

ٍخَز ًساقت. ثب ايي حبل زض ّط زٍ تحميك، ؾٌبضيًََيؿي 

فطايٌسّب اًدبم قس ٍ ًوَزاضّبي هَضز وبضثطز،والؼ، تَالي ٍ 

فقبليت ضؾن گطزيس. زض ايي هغبلقِ اظ ًطم افعاض ثيؿيه 

ٍيػٍال  ًَيؿي( ٍ ظثبى ثطًبهBasic4androidِ) ضاًسضٍيس فَ

ثيؿيه اؾتفبزُ قس. ثسيْي اؾت وِ اگطچِ زض ًْبيت ّط زٍ 

گيطز زض ؽبّط يىؿبى ثَزًس هحهَل وِ زض اذتيبض وبضثط لطاض هي

ًَيؿي خبٍا زض پػٍّف حبضط، ثِ زليل اعويٌبى ٍلي ظثبى ثطًبهِ

اظ ّط  يگيطفولىطز زض وسًَيؿي ٍ ّن اظ ًؾط ؾَْلت ثْطُ

  .17ؾيؿتن فبهل هوىي اًتربة قس 

هبضيل ٍ ّوىبضاى ًيع ثب  يهغبلقِثطًبهِ عطاحي قسُ زض      

ًيع  ّبزازُ ؾبظيخبٍا ٍ ثطاي شذيطُ ًَيؿياؾتفبزُ اظ ظثبى ثطًبهِ

زازُ  ؾبظي. شذيط14ُاٍضاول اؾتفبزُ قس يپبيگبُ زازُ افعاضاظ ًطم

)هٌبؾت  shared preferenceزض پػٍّف حبضط ثب ضٍـ 

 ٍضعیت کاربزدپذیزی اهتیاس هیاًگیي ساهاًِ خَدهزاقبتی دیابت بارداری یارسیابی قابلیت استفادّهحَرّای 

 ذَة 4/7 ؾَزهٌسي  ؾبهبًِ

 ذَة 9/7 ؾَْلت وبضثطي ؾبهبًِ

 ذَة 9/7 ؾَْلت يبزگيطي زض ؾبهبًِ

 ذَة 1/8 ضضبيتوٌسي ؾبهبًِ

 ذَة 4/8 نفحِ ًوبيف ٍذطٍخي ؾبهبًِ

 ذَة 2/8 ؾبهبًِانغالحبت ٍ اعالفبت 

 ذَة 6/8 ؾبهبًِ ْبيؾبيط لبثليت

 ذَة 8 ٍضقيت ًْبيي هيعاى لبثليت اؾتفبزُ
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ؾبظي خَيي زض فضبي شذيطُّبي وَتبُ(  ثطاي نطفِثطاي زازُ

 اًدبم قس.

ِ     هغبلقِ       يثؿتبى ٍ ّوىبضاى زض ظهيٌـِ عطاحـي ٍ ايدـبز ثطًبهـ

وبضثطزي هجتٌي ثط هَثبيل ثطاي ثيوبضاى زيبثت ًَؿ زٍ، اؾتفبزُ اظ 

ِ   13ًطم افعاض اويليپؽ ًؿرِ  خـبٍا ٍ تحـت    ًَيؿـي ٍ ظثـبى ثطًبهـ

. ثـب ٍخـَز تفـبٍت زض    18ؾبظي گطزيـس ؾيؿتن فبهل اًسضٍيس پيبزُ

ِ    اؾتفبزُ اظ ًَؿ هحيظ ًطم ؿـي  ًَيافـعاضي، اؾـتفبزُ اظ ظثـبى ثطًبهـ

خبٍا ٍخِ هكتطن ايي هغبلقِ ثب پػٍّف حبضط اؾت وـِ ّـن اظ   

 گيطيلحبػ اعويٌبى فولىطز وسًَيؿي ٍ ّن اظ ًؾط ؾَْلت ثْطُ

 ثؿيبض پطاّويت ٍ وبضا هيجبقس.

ــت اؾــتفبزُ ،         ــبثي لبثلي ــِ اضظي ــَط ث ــبي هطث ــِ هحَضّ زض ظهيٌ

ًؾـطات ولـي زض هـَضز اؾـتفبزُ اظ     -1ثْعازيبى قـبهل: )  يغبلقِه

 ِ ِ   -2 ثطًبهـ -4لبثليـت نـفحِ ًوـبيف    -3لبثليـت يـبزگيطي ثطًبهـ

ّـبي ولـي   لبثليـت  -5هدوَفِ اعالفبت ٍ انغالحبت ثطًبهِ  ٍ 

ــي هحَض   ــِ زض ثطذ ــِ اگطچ ــَز و ــِ( ث ــبيثطًبه ــبثي   ّ ــي اضظي ول

بزگيطي )ؾَزهٌسي  ؾبهبًِ، ؾَْلت وبضثطي ؾـبهبًِ، ؾـَْلت يـ   

ّـبي  زض ؾبهبًِ، نفحِ ًوبيف ٍذطٍخي ؾـبهبًِ ٍ ؾـبيط لبثليـت   

ؾبهبًِ( ثب پػٍّف حبضط هكـبثِ ثـَز ٍلـي اظ ًؾـط ًـَؿ ؾـَاالت       

عطاحي  ّبيپطؾكٌبهِ اضظيبثي ثِ زليل هبّيت هتفبٍت ًَؿ ؾيؿتن

. زض 17قسُ زض ّط هحـَض ثؿـيبض هتفـبٍت ثـب پـػٍّف حبضـط ثـَز       

ثـِ زؾـت آهـسُ     ّـبي بؼ يبفتِتَاى اقبضُ وطز وِ ثطاؾًْبيت هي

يب اًدـبم هغبلقـبت وبضآظهـبيي     وبضگيطيزضذهَل گؿتطـ ثِ

ثـط ذـَزهطالجتي    افـعاض ثبليٌي زض ذهَل تبثيط اؾتفبزُ اظ ايي ًطم

ِ  ايزيبثت ثبضزاضي ٍ يب عطاحي ؾبهبًِ  يهكبثِ ثطاي وٌتطل تغصيـ

ايي ثيوبضاى ٌَّظ هَاضز ثؿيبضي ثطاي اًدـبم هغبلقـبت تحميمـبتي    

 قَز.َز زاضز وِ زضًتيدِ ايي هَاضز تَؾظ هحمك پيكٌْبز هيٍخ

 گیزی:ًتیجِ

ثِ زؾت آهسُ اظ چْبض هطحلِ ثطضؾي  ّبيزض ًتيدِ يبفتِ     

اّساف ٍيػُ تحميك، ثِ ايي هْن زؾت يبفتين وِ ًيبظؾٌدي 

اعالفبتي زض ظهيٌِ ذَزهطالجتي زيبثت ثبضزاضي ٍ هتقبلجب عطاحي، 

ايدبز ٍ اضظيبثي لبثليت اؾتفبزُ ؾبهبًِ ذَزهطالجتي زيبثت 

تَاًس هحَضّبي قبذم لبثليت اؾتفبزُ هي يثبضزاضي زض وليِ

ٌدط ثِ ضؾيسى ثِ ؾغح لبثليت اؾتفبزُ ذَة ٍ هٌبؾت ايي ه

ؾبهبًِ زض فطايٌس ذَزهطالجتي ثيوبضاى هجتال ثِ زيبثت ثبضزاضي 

 ثبقس.

 :تشکز ٍ قدرداًی

اظ ّوىبضي نويوبًِ هسيطيت گطٍُ ترههي فٌبٍضي     

اعالفبت ؾالهت زاًكگبُ خٌسي قبپَض اَّاظ ٍ ًيع زيگط 

هبيي زاًكىسُ فلَم پعقىي ّوىبضاى زض حَظُ ثْساقت ٍ هب

گطزز. الظم ثِ شوط اؾت ايي همبلِ قَقتط تكىط ٍ لسضزاًي هي

حبنل پػٍّف اًدبم قسُ ثطاي زفبؿ اظ پبيبى ًبهِ وبضقٌبؾي 

اضقس زض ضقتِ فٌبٍضي اعالفبت ؾالهت زض زاًكىسُ پيطاپعقىي 

 ثبقس.زاًكگبُ فلَم پعقىي تْطاى هي
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Abstract 
Introduction: Nowadays there is no absolute treatment for 
gestational diabetes. Therefore, lifestyle management and self-
care are highly recommended. In this regard، the use of 

information technology such as mobile phones can help in the 
process of self-care to pregnant mothers. The purpose of the 
present research was designing and development of gestational 
diabetes self-care system based on mobile phones. 
Methods: This applied-developmental study was done based on 4 

phases. These phases included: determining the required data 
through the related literature review and questionnaires, 
designing processes scenarios and drawing the UML graphs 
through Rational Rose software, creating a prototype system 
using the Java programming language in Android studio software 
environment, and system usability evaluation via questionnaire. 
Results: In the first phase, 4 data elements were eliminated and 

39 (with at least 55% response frequency) were considered 

necessary. In the fourth stage, with acquiring a minimum average 

score of 6.1, evaluators were satisfied with the usability of all 

aspects of the system. 
Conclusion: The findings concerning determination of the 

required data based on the mobile phone system, designing, 

creating and consequently evaluating it in all usability axes 

indicated a good level of system usability. Accordingly، it is 

suggested that future studies be performed on clinical trials 

effectiveness of using this gestational diabetes self-care software 

or similar systems designed to control the diet of these patients. 

 Key words: Gestational Diabetes, Self-Care, Mobile Phone, 
System Design 
 

 

 

Marjan Ghazi Saeedi1, 
Niloofar Mohammadzadeh1, 

Mehrnaz Ghazi Nejad2,  
Mina Lazem1* 

 

 

 
1. Department of Health 
Information Management, 
Faculty of Allied Medical 
Sciences, Tehran University of 
Medical Sciences, Tehran- Iran. 
 
2. Alhadi Hospital Shushtar,  
Shushtar Faculty of Medical 
Sciences, Shushtar, Iran. 
 

 

 
 *Corresponding Author:  

Iran, Tehran, Tehran University 
of Medical Sciences, Faculty of 
Allied Medical Sciences 

 

Email: minaalazem@gmail.com 

 
How to cite this article 

Ghazi Saeedi M, Mohammadzadeh N, Ghazi Nejad M, Lazem M. Design and development of gestational 
diabetes self-care system based on mobile phone . J Clin Res Paramed Sci 2017; 6(2):152-163. 

 

JCRPS  
 
Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, Vol 6, No 2, Summer 2017                    Original Article 


