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خدمات را  هیاز مرکز ارا مارانیب تیرضا جهیرا کاهش داده و در نت مارانیزمان انتظار ب یثرؤطور مه ب ینترنتیا یدهنوبت ستمیس مقدمه:
 ینترنتیا یدهنوبت هایتیساوب یابیاست. لذا هدف از مطالعه حاضر ارز افتهی شیاستفاده از آن افزا زانیم جهیدر نت دهد،یم شیافزا

 بوده است. رانیا یپزشکعلوم  هایدانشگاه

چک  کی قطری از هاداده آوری. جمعاست دهیانجام گرد 1393که در سال  باشدیم یفیتوص -یمطالعه مقطع کیمطالعه حاضر  :روش
و  دیها( انجام گردها و درمانگاهان)بیمارست دانشگاهیی و درمان یمراکز خدمات بهداشت هایتیساوب یمحقق ساخته و با بررس ستیل

 .دیخالصه و گزارش گرد 2007نسخه   Excelافزار ها با استفاده از نرمهداد

نوبت  هایسراسر کشور از سامانه یدانشگاه یو درمان یدرصد از مراکز خدمات بهداشت 9مطالعه حاضر نشان داد که تنها  هایافتهی :نتایج
 نهمچنی. است داشته  تیفعال هاستمیس نیا یو اجرا طراحی در هاشرکت ریاز سا شتریب اورانی. شرکت راندینمایاستفاده م ینترنتیا یده
دانشگاه  ینترنتیا یده ، سامانه نوبتمورد مطالعه مراکز انیدر م .دیمحاسبه گرد 4/4موجود  هایتیسانمره کاربرپسند بودن وب نیانگیم

 ا بود.را دار تیوضع نیمشهد بهتر یعلوم پزشک

 وب نی. همچنندنماییاستفاده نم ینترنتیا دهیاز نوبت یعلوم پزشک هایدانشگاه یو درمان یمراکز خدمات بهداشت شتریب گيري:نتيجه
و وجود درگاه مستقل  یریکد رهگ هیاطالعات، ارا هیجستجو، امکان ارا رینظ هاییتیاز قابل زیموجود ن ینترنتیا دهینوبت هایتیسا

امر  نیکه مسئول شودیم شنهادیلذا پ .ندنماییکمتر استفاده م دیمف هاینکیابطال نوبت و وجود ل ای رییامکان تغ و از ستنده برخوردار
 دهند. شیطور گسترده افزاه سراسر کشور ب یرا در مراکز درمان تیفیبا ک ینترنتیا یده نوبت هایتیسا استفاده از وب

 
 رانیا ،یدانشگاه یهاو درمانگاه هامارستانیب ،ینترنتیا دهینوبت ت،یسا وب ،یابیارز: هاكليد واژه

 مقاله پژوهشی
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 مقدمه
در  کیتژاز عناصر استترا یکیو تحوالت آن به  آوریامروزه فن
 که تحوالت و تکامل فتن یشده است، به طور لیها تبدسازمان

در  یرگیتچشتم هتایامتدیآثتار و پ یورآاز خود فن شیب وریآ
 نیتاز ا یکی [.1] دارد یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع هایستمیس

از اختراعتات  نترنتتیاستت. ا نترنتتیا ،مهتم اریبس یهایفناور
شتده  ریتاخ انیر در ستالبش یاست که باعث تحول زندگ یمهم

هتا بتر اطالعتات در ستازمان یاست و نقش آن در توسعه فناور
دهند که ی. مطالعات انجام شده نشان مستین دهیکس پوش چیه

 یو دانشتگاه یعلمت یهاطیدر مح یرسانه مهم ارتباط کیوب 
 ،، صتنعتوب در کست  و کتار یاتیتامتروزه نقتش ح [.2] است

 [. 3،4] قابل انکار استت ریوزش غمراقبت سالمت و آم ،یسرگرم
[. 5]دارنتد  یکار آگاه شرفتیدر پ نترنتیا تیاهم ها ازو سازمان

 نیتطتور گستترده از اه بت ریتاخ یهتا در دهه زینظام سالمت ن
در نظتام  نترنتیا یاز کاربردها یکیاست.  استفاده نموده یفناور

 وب نیتباشتد. ایمت ینترنتیا یدهنوبت یهاتسای وب ،سالمت
پزشکان را که شامل مشتاهده  تیزیو یدهنوبت ندیها فرآ تیسا

پزشتکان،  تیتزیحضور پزشکان، رزرو نوبت و یبند جدول زمان
 ازیتو ابطال نوبت در صتورت ن تیزیو نهیهز کیپرداخت الکترون

 یبترا یباشد را به صورت تحت وب و بدون مراجعه حضتوریم
در صتورت  یتتنترنیا یستازد. نوبتت دهتیم ریپذامکان مارانیب

زمان  تیریاز جمله مد یادیز یایآن مزا یو اصول حیصح یاجرا
را به همتراه دارد. زمتان انتظتار بترای  یبه مراکز درمان نیمراجع

های دسترسی مردم بته ختدمات مالقات پزشک یکی از شاخص
هتتای  بهداشتت و درمتتان استت و بتته عنتوان یکتتی از شتاخص

نتظتار طتوالنی، موجت  گیری است. زمان ا عملکرد، قابل اندازه
عدم ارایه خدمات مطلوب، اتالف وقت بیمتاران و عتدم رضتایت 

ه رضایت بیمار از زمان انتظتار نقتش بت نیگردد. همچنها میآن
 کنتدیند تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت ایفا متیآسزایی در فر

 یمراکتز درمتان ریاو ست هامارستانیبه ب نیمراجع شیبا افزا[. 6]
 مارانیپزشکان و ب هایبرنامه یتناس  و هماهنگقرار مالقات و 

 افتتیدر یبترا متارانیو نامشخص بودن متدت زمتان انتظتار ب
 است کرده جادیخدمات ا هیرا جهت مراکز ارا هاییخدمات چالش

بررسی مسایل و مشکالت مرتبط با لیست انتظتار  طرفی از[. 7]
در شناستتایی ابعتتاد مستت له و  یگتتام مهمتت کشتتور، پزشتتکان در

 رودمی ناسایی راهکارهای ارتقای نظام سالمت کشور به شمارش
 در ستال مارانیبه ب دهیو مشکالت نوبت لیمسا نهیدر زم [ .8]
مثتال  یانجتام شتده استت، بترا یمطالعتات فراوانت ریتاخ یها

مریکا انجام گرفت بته بررستی آای که در پژوهشگران در مطالعه

ا میانگین زمان انتظار دهی پزشکان پرداختند ت تزمان انتظار نوب
ایتن  هتابیماران جدید برای مالقات پزشک خود را بستنجند. آن

شهر با بیشترین نسبت پزشک به جمعیت کالن 15 مطالعه را در 
که با وجتود تعتدد  در آمریکا انجام دادند و به این نتیجه رسیدند

روز یا  14 دشهر، تعداد زیادی از بیماران بایکالن هر پزشکان در
 ختود منتظتر بماننتد شتر برای مالقات با پزشتک متورد نظتربی
کته بته  کندیم انیدر مطالعه خود بMatrin  یاز طرف[. 9،10]

در  تیتزیو یعلت عتدم حضتور بته موقتع مراجعته کننتده بترا
[. 11]گتذارد یم یپوند ضرر بر جا ونیلیم 162انگلستان ساالنه 

ا در ر ینقتش مهمت دهتیوبتتن هتایستمیگفت نوع س توانیم
خواهتد  فتایا نتدهیدر آ یو اقتصاد یاجتماع یرفتارها و فاکتورها

دولت بر کتاهش زمتان انتظتار  لندیوزیمنظور در ن نیکرد، به هم
 یختدمات ستالمت بترا هیتمراکتز ارا[. 12] استت تمرکز نموده

 یدهتنوبتت هتایستتمیختدمات از س هیبه ارا یدسترس تیریمد
ه بت ینترنتیا یدهنوبت ستمیچرا که س ندنماییاستفاده م ینترنتیا

 تیرضتا جتهیزمتان انتظتار را کتاهش داده و در نت یثرؤطور م
 نیهمچنت[. 13] دهدیم شیخدمات را افزا هیاز مرکز ارا مارانیب

کته  دندیرست جتهینت نیتو همکاران در مطالعه ختود بته ا ینخع
ن تتریمناست  ایتو تلفن گو ینترنتیا دهی استفاده از روش نوبت

 هتایتیساوب[. 6] باشد یشهر کرمان م یبرا دهیروش نوبت
هستند  فاکتورهایی و ها لفهؤم یخود دارا زین ینترنتیا دهینوبت

 هیتنظتر ستازمان ارامتد یبه اثربخش توانیها مآن تیکه با رعا
 تیریها کاهش زمان انتظتار و متددهنده خدمات که از جمله آن

از جملته  .افتتی دستت [12،13] خدمات است هیبه ارا یدسترس
پسندبودن، امکان جستجو، وجتود  به کاربر توانیفاکتورها م نیا
 یو متوارد [15،14،6] یریتکتد رهگ هیارا ،یکاربرد های نکیل

 ایت رییو امکان تغ دیاطالعات مف هیوجود درگاه مستقل و ارا رینظ
 وب یابیو ارز یدر طراح یستیکه با[. 16]ابطال نوبت را نام برد 

 .رندیمد نظر قرار بگ ینترنتیا یدهوبتن هایتیسا
 یمراکتز درمتان گتریو د هتامارستانیدر اکثر ب دهیروش نوبت 
و با مراجعه  سنتی صورت به کشور در هامط  و هادرمانگاه رینظ

اح مراکتز تترغتم افتی. در کشتور متا علتردگییانجام م یحضور
 و تجهیتتزات امکانتتات عیتتو توز یو درمتتان یختتدمات بهداشتتت

-سال متخصص در مناطق محروم در یانسان یرویو ن یتخصص

و  یو درمتان یهنوز با کمبود مراکتز ختدمات بهداشتت ،ریاخ یها
هتا و منتاطق محتروم مواجته پزشکان متخصص در شهرستتان

 متارانیاز ب یاریبست یامتر ستب  مراجعته حضتور نی. امیهست
ها و مناطق محتروم بته منتاطق برختوردارتر و مراکتز شهرستان

.  رددگتیدر مراکز استان م یدانشگاه یو درمان یتخدمات بهداش
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 یهتاستمیرسد گسترش سیبا توجه به موارد ذکر شده به نظر م
توانتد تتا حتد یم یدرمان -یدر مراکز بهداشت ینترنتیا یدهنوبت

ها  به درمانگاه مارانیب یاز مراجعه حضور یمشکالت ناش یادیز
بته  متارانیانتقتال ب ، نقتل واتالف وقتت ریها را نظمارستانیو ب

، یتی، نارضتا رفتت آمتد یهتانتهیهز ان،مرکز است یمراکز درمان
 تیریدر مراکز، اختتالل در متد تیازدحام جمع ،یا حوادث جاده

مد مراکز و . . . را کاهش دهد. با توجته بته نبتود اطالعتات آکار
مراکتز  یهتاتیستادر وب ینترنتتیا یاز نوبت ده قیو دق یکاف

 لمطالعه به دنبتا نیپژوهشگران در ا ،یو درمان یخدمات بهداشت
مراکتز ختدمات  یهتاتیستا در وب ینترنتتیا یدهنوبت یابیارز

 باشند.یم رانیا یعلوم پزشک هایدانشگاه یو درمان یبهداشت

 

 روش
بود که با هدف  یفیتوص -یمطالعه حاضر از نوع مطالعات مقطع

 یهتاتیسا وبدر  ینترنتیا یدهنوبت تیوضع سهیو مقا یابیارز
 یعلتوم پزشتک هتایدانشتگاه یو درمان یمراکز خدمات بهداشت

 .دیانجام گرد 1393در سال  رانیا
 یهتا دانشتگاه 48 یرا تمتام قیتحق نیمورد مطالعه در ا جامعه

دانشگاه علوم  ء)به جز دادیم لیسراسر کشور تشک یعلوم پزشک
 آن از تیستا ارتتش کته در زمتان انجتام مطالعته، وب یپزشک

دانشتگاه بته صتورت  47 نیتدسترس ختار  بتود(، لتذا همته ا
 .وارد مطالعه شدند یسرشمار

محقتق ستاخته بتر  ستتیها از چتک لداده یآورمنظور جمع به
 نیمنظور پس از چند نی. بددیحس  اهداف پژوهش استفاده گرد

 یپتژوهش و پتس از بررست میتت یاعضا نیشده بجلسه برگزار 
و استفاده از نظترات  نیشیالعات پپژوهش و مط اتیدر ادب یکامل

  راز،یشت یدانشتگاه علتوم پزشتک یعلم ت یه یسه نفر از اعضا
، کاربر پسند بودن، امکتان شرکت سازنده تمیبا ده آ یستیچک ل

جستتجو، امکتان ارا ته اطالعتات،  تیتابطال نوبت، قابل ای رییتغ
 نتکی)منظتور ل دیتمف یهانکیوجود ل ،یریارا ه کد رهگ تیقابل
وجود  ،یکپارچگیباشد(، یکاربران آن سامانه م ازیرتبط با نم یها

و بته  دیتگرد یطراحت تیوب ستا یکلت تیدرگاه مستقل و وضع
دو تتن از  اریتهتا در اختتمیتآ تیو جامع ییاز روا نانیمنظور اطم

اطالعات سالمت قرار گرفت  تیریگروه مد یعلم ت یه یاعضا

  .دیگرد ییو نها
 کیتهر قیدق یمشاهده و بررسشده پس از  یطراح ستیل چک
 ی)کته از کارشناستان فنتاور پژوهش میها، توسط تتیسا از وب

سالمت بودند(  و دو نفر از خبرگان  تیریاطالعات سالمت و مد
 یها،  بتراتمیاز آ کیبه هر  یده ازی. به منظور امتدیگرد لیتکم
پستند بتودن و  ربرکتا تمیتاز آ ری)به غ هشت گانه فوق یهاتمیآ

 هتاتیتعلق گرفتت و وضتع 8تا  1 نیب یا سازنده( نمرهشرکت 
 یخوب قرار گرفتند بته طتور یلیمتوسط، خوب و خ ف،یضع نیب

 7 -8ختوب و  5 - 6متوستط و  3-4 ف،یضتع 1 -2نمرات  که
که سامانه مربوطته داشتته  یژگیشدند. هر و یابیخوب ارز یلیخ

 دست آمتده دره نمرات ب اساسنمره گرفته است و بر  کیاست 
 نیتیتع یبترا نیفوق قرار گرفتنتد. همچنت تیاز چهار وضع یکی

مناست ، ثبتات  کیتفتاکتور گراف 5از  نیکاربرپسند بودن محقق
 تیستا وب یو محتتوا یروزآمدستاز ،یساختار، سرعت بارگذار

مراکز تحت پوشتش  یها داده یآورپس از جمع .دیاستفاده گرد
هتا بتر آن یدهتمتذکور و نمتره یزشکعلوم پ یهادانشگاه هیکل

نستخه    Excelافتزار هتا در نترمفتوق، داده حاتیاساس توض
و  یبنتدجمتع یو در قال  جتداول چنتد بعتد دیوارد گرد 2007

 .دیگزارش گرد
 

 نتایج
دانشگاه  47از  یو درمان یمرکز خدمات بهداشت 433انیاز م

 38قرار گرفتند،  یکشورکه مورد مطالعه و بررس یعلوم پزشک
نوبت  هایتیساوب یدارا یگاه علوم پزشکدانش 16مرکز از 

جهت نوبت  هاییستمیس نیاز چن بقیهبودند و  ینترنتیا یده
خدمات  مراکز نیکردند. در بیاستفاده نم نیبه مراجع یده

 یدهنوبت تیساوب یدارا یهادانشگاه یو درمان یبهداشت
 کی ی)دارا مرکز 12مشهد با  یدانشگاه علوم پزشک ،ینترنتیا

 یمرکز( و دانشگاه علوم پزشک 12هر  یبرا کپارچهینه ساما
 نیشتریب ،ینترنتیا یدهنوبت تیساوب یمرکز دارا 6اصفهان با 

مرکز با  کی یفقط دارا زین هانشگاهمورد را دارا بودند و اکثر دا
 بودند. اطالعات مربوط به دانشگاه ینترنتیا دهینوبت سامانه

آورده شده است. 1 کل کشور در جدول یعلوم پزشک یها
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 نوبت دهی هايسایتوبهاي دانشگاهی و : فراوانی بيمارستان1جدول 
 یدهنوبتهاي داراي وب سایت تعداد بيمارستان هاتعداد بيمارستان نام دانشگاه علوم پزشکی ردیف

 2 16 تهران 1
 1 17 شهید بهشتی 2
 2 17 ایران 3
 1 4 بقیه اهلل 4
 12 12 مشهد        5
 2 11 تبریز 6
 6 19 اصفهان 7
 0 8 جندی شاپور اهواز 8
 0 29 مازندران 9
 3 11 کرمان 10
 0 18 گیالن 11
 1 13 شهید صدوقی یزد 12
 0 5 ارومیه 13
 0 7 کرمانشاه 14
 0 13 هرمزگان 15
 0 6 سمنان 16
 1 8 اردبیل 17
 1 9 بوشهر 18
 0 15 گلستان 19
 0 9 چهارمحال بختیاری 20
 1 7 قم 21
 0 7 قزوین 22
 0 8 کردستان 23
 2 8 زنجان 24
 0 4 کاشان 25
 0 11 لرستان 26
 0 7 بابل 27
 0 13 اراک 28
 0 5 یلویه و بویراحمدگکه 29
 0 7 خراسان شمالی 30
 1 9 زاهدان 31
 0 5 بیرجند 32
 0 3 زابل 33
 0 2 فسا 34
 0 2 شاهرود 35
 0 6 سبزوار 36
 0 46 یرازش 37
 1 10 البرز 38
 0 9 ایالم 39
 0 1 جیرفت 40
 0 3 رفسنجان 41
 0 3 گناباد 42
 0 2 نیشابور 43
 1 2 دزفول 44
 0 1 تربت حیدریه 45
 0 1 بم 46
 0 3 جهرم 47

 

کاربرپستند  یاطالعتات نینتو هاییفناور هاییژگیاز و یکی
 2استاس جتدول در مطالعه حاضر بر  [14]  باشدیها مبودن آن

 اسیتهتا را بتر استاس مقتیستا کاربرپسند بتودن وب نیمحقق
خوب از  یلیتا خ فیضع اریقرار دادند و از بس یمورد بررس کرتیل
نمتره  نیانگیتنمودند، کته بتر استاس آن م گذاریارزش  5تا  1

 4/4 نیمراجع ینترنتیا یدهنوبت هایتیسا کاربرپسند بودن وب

شتده توستط  یطراحت یهتاتیسا وب نی. همچندیمحاسبه گرد
شتدند و شترکت  یابیخوب ارز یلیخ تیدر وضع اورانیشرکت را

 هتایتستای وب و انتد خوب قترار گرفتته تیدر وضع زین راژهیت
 اریبست تیکرمان در وضع یمراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشک

 .اندشده یابیارز فیضع
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 ی اینترنتی موجوددههاي نوبت: بررسی كاربرپسند بودن وبسایت2جدول

شركت طراح و  مراكز تابعه 

 پشتيبان

 كاربرپسند بودن

 خيلی خوب خوب متوسط ضعيف بسيار ضعيف

      تیراژه امیر اعلم تهران

      - فارابی

       امام حسین شهید بهشتی

      رایاوران شهدای یافت آباد ایران

      رایاوران قل  رجایی

      - بقیت اهلل بقیه اهلل

      - همه مراکز مشهد

      پویا پرتو شیخ الر یس تبریز

      رایاوران علوی

      - کاشانی اصفهان

      - سپهساالر

      - امام صدر

      - امام حسین

      - علی بن ابی طال 

      - فیض

بیمه خدمات درمانی  افضلی پور کرمان
 مانکر

     

بیمه خدمات درمانی  شهید باهنر
 کرمان

     

بیمه خدمات درمانی  بعثت
 کرمان

     

      دانشگاهITمدیریت  کلینیک بقایی پور شهید صدوقی یزد

      رایاوران امام خمینی اردبیل

      - شهدای خلیج فارس بوشهر

      - شهید بهشتی قم

      تیراژه ولیعصر زنجان

      تیراژه آیت اهلل موسوی

      - چشم الزهرا زاهدان

      رایاوران شهید باهنر البرز

بیمارستان بزرگ  دزفول
 دزفول

-      

 4/4 ميانگين

 

 

-وب یمرکز دارا 38که از  دهندیپژوهش نشان م های افتهی

امکتان  تیتقابل یدارا تیستاوب 25 ینترنتتیا دهینوبت تسای
. برنتد یبهره نمت تیقابل نیاز ا بقیهابطال نوبت بودند و  ای رییتغ
 هتایتیستا وب شتتریکته ب دهنتدیپژوهش نشان م هایافتهی

تخصتص  سهتا بتر استانوبتت یجستتجو تیقابل یموجود دارا
 یکتی. انتدهفته بتوده یپزشکان و روزها یپزشکان، نام خانوادگ

عتات توستط اطال هیتشده امکتان ارا یبررس هایتیاز قابل گرید
 یمرکز دارا 24به دست آمده  جیکه بر اساس نتا باشدیسامانه م

پتژوهش  هتایافتهی رسای. اند خود بوده تسایدر وب یژگیو نیا
 ینترنتتیا دهیسامانه نوبت یدارا زمرک 38که از  دهندینشان م

نوبت  تیوضع یریگیخود جهت پ ینترنتیا نیسامانه به مراجع28
 هتایتستایوب شتریب نی. همچندهندیم هیارا یریکد رهگ کی

 یهتا داراهمته آن باًیندارند و تقر یگرید دیمف هاینکیموجود ل
 .دباشنیدرگاه مستقل م
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 دهی اینترنتی موجودهای نوبتسایت: ارزیابی وب3جدول
 دانشگاه

 علوم

 پزشکی

امکان تغييریا  مراكز تابعه

 ابطال نوبت

امکان ارایه  قابليت جستجو

 اطالعات

ارایه كد 

 رهگيري

وجود لينک 

 هاي مفيد

وجود درگاه  یکپارچگی

 مستقل

-وضعيت وب

 سایت

 ضعیف  * * * *  * امیر اعلم تهران

 متوسط    * *  * فارابی

 ضعیف * * * * *  * امام حسین شهید بهشتی

 متوسط  *  * *  * شهدای یافت آباد ایران

 متوسط  *  * *  * قل  رجایی

 خوب * *      بقیه اهلل بقیه اهلل

 خیلی خوب        همه مراکز مشهد

 متوسط    * * *  شیخ الر یس تبریز

 متوسط  *  * *  * علوی

 خوب     * *  کاشانی اصفهان

 خوب     * *  سپهساالر

 خوب     * *  امام صدر

 خوب     * *  امام حسین

 خوب     * *  علی بن ابی طال 

 خوب     * *  فیض

 ضعیف  * * * * * * افضلی پور کرمان

 ضعیف  * * * * * * شهید باهنر

 ضعیف  * * * * * * بعثت

 متوسط  *  *   * کلینیک بقایی پور شهید صدوقی یزد

 متوسط  *  * *  * امام خمینی اردبیل

 متوسط   *  * *  شهدای خلیج فارس بوشهر

 متوسط   * * * *  شهید بهشتی قم

 متوسط   * * *  * ولیعصر زنجان

 متوسط   * * *  * آیت اهلل موسوی

 متوسط  *  * *  * چشم الزهرا زاهدان

 متوسط  *  * *  * شهید باهنر البرز

 خوب     * *  فولبیمارستان بزرگ دز دزفول

 
دانشتگاه  ینترنتتیا دهتینوبت هایتیسا وب 3بر اساس جدول 

الزم به  .دیگرد یابیخوب ارز یلیمشهد در سطح خ یعلوم پزشک
 قیتمشتهد از طر یمرکز دانشگاه علوم پزشتک 12ذکر است هر 

 یبه طتور ردیپذ یانجام م یدهنوبت ندیفرآ کپارچهیسامانه  کی
و  دهیتگرد عیتتوز لفورت شناور در مراکز مختها به ص نوبت که
هفتته، پزشتک و  یتوانتد بتر استاس براستاس روزهتایم ماریب

از مراکز انتخاب  کیتخصص پزشک نوبت مورد نظرش را در هر
 .دینما
 از وب کتدامچیکته هت دهنتدیپژوهش نشان مت هایافتهی ریسا
 یپزشتک سمیمربوط به تور نکیل ینترنتیا دهی نوبت هایتیسا
(Medical Tourism را )فقتط ستامانه  نهمچنتی. انتدنداشته

دانشتگاه  یو درمتان یمراکز خدمات بهداشتت ینترنتیا دهینوبت
 نزاهتدا )س( الزهتراءچشتم  مارستتانیمشتهد و ب یعلوم پزشک

 تیتزیجهتت پرداختت حتق و یکتیدرگاه پرداخت الکترون یدارا
 .تندرا نداش ییتوانا نیموجود ا هایسامانه ریبودند و سا

 مارستتانیب 5 ینترنتیا دهینوبت های، سامانه3اساس جدول  بر
 در  مارستانتیب 9وسط، تدر مت انتمارستیب 12 ف،یعتدر سطح ض

 

 
 یابیتختوب ارز یلتیدر سطح خ زین مارستانیب 12سطح خوب و 

 .دیگرد
 

 گيري و نتيجه بحث
از قترار  یادیتسسات مراقبتت ستالمت شتمار زؤدر م همواره   

 یواسطه مشکالت نی( و به اmissed) رودمی هدر به اهمالقات
-یخدمات سالمت به وجود م رندگانیو گ دهندگانهیارا یرا برا
قرار مالقتات  یزریدرباره برنامه یفراوان قاتیلذا تحق، [16] آورد

توان گفت از مطالعه یاست که م دهیانجام گرد ریاخ هایدر سال
Welch وBailey یزیتر برنامه ستمیس کی هیکه منجر به ارا 

 استت آغتاز شتده دیتگرد Welch-Baileyقرار مالقات با نام 
[17]. 
 شتتریهنتوز ب رانیتمطالعه حاضر نشان داد که در کشتور ا جینتا

فترد انجتام  یو با مراجعته حضتور یبه صورت سنت هادهینوبت
طتور ه بت ینترنتتیا دهتینوبتت هایو استفاده از سامانه ردگییم

درصتد مراکتز  9استت. و تنهتا  کار قرار نگرفتهکامل در دستور 
کشتور از  یعلوم پزشتک یهادانشگاه یو درمان یخدمات بهداشت
. عرفتان متنش در نتدنماییاستفاده م ینترنتیا دهیسامانه نوبت
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علوم  هایمربوط به دانشگاه تیساوب 41 یابیمطالعه خود با ارز
 یلوم پزشکع هایکه دانشگاه دیرس جهینت نیکشور به ا یپزشک

و نگهداشتت(  ستازیادهیتپ ،ی)طراحت تستایوب نهیکشور در زم
 .[18] اندرا نداشته یعملکرد موفق

 هتایدهتینوبت هایتسایمطالعه حاضر نشان داد که وب جینتا
قترار دارنتد.  یموجود از لحاظ کاربرپسند بودن در ستطح مناستب

Aladwani مستیکاربرپسند بودن س تیدر مطالعه خود به اهم 
را در  ستتمیو کاربرپسند بتودن س دنماییاشاره م یاطالعات های
 داندیثر مؤبر وب م یمبتن های ستمینمودن س کپارچهیو  تیفیک
بتر کاربرپستند بتودن  زیتو همکاران ن Idowu نیهمچن .[14]

توسط  یاستفاده از آن حت یو آسان ینترنتیا دهی نوبت تسایوب
دارد اشتاره  وتریدر استفاده از کتامپ ینییپا اریکه دانش بس یفرد
 هتایو استفاده از ستامانه یدر طراح یستیلذا با ،[16] ندنماییم

عامتل  کیبه عنوان  ستمیکاربرپسند بودن س ینترنتیا دهینوبت
 .شود در نظر گرفته یاساس
 یموجتود دارا ینترنتتیا دهتینوبتت هایسامانه شتریب نیهمچن
فرد مراجعه کننده در  یعنی باشند،یمابطال نوبت  ای رییتغ تیقابل

-یهرگونه مشتکل مت جادیاشتباه قرار مالقات و ا نییصورت تع
و  Idowu. دیتنما لغتو ایتو  رییتشتده را تغ نیتینوبتت تع تواند

 هتایستتمیس یکته بترا اییهمکاران در مطالعه خود در معمار
 کتردن لغوفرد در  توانایی اند،نموده هیبر وب ارا یمبتن دهینوبت

 نیا یمهم در معمار هایتیاز قابل یکیقرار مالقات را به عنوان 
 هتاییژگتیو و هتاتیاز قابل یکی [16] انددر نظر گرفته ستمیس

 جیمورد نظر است، نتا تیامکان جستجو در سا اهتیسا مهم وب
 یمورد بررست هایتیسا وب انیحاضر نشان داد که از م مطالعه

دانشگاه علوم  هایمارستانیب ینترنتیا دهینوبت هایتنها سامانه
ختود در نظتر  هتایتیستارا در وب تیتقابل نیکرمان ا یپزشک
نژاد و همکاران در مطالعه خود تحتت عنتوان  مردانی. اندنگرفته

 نیهای شهرهای الکترونیکی ایران به اارزیابی کیفیت وب سایت
متورد مطالعته از نظتر امکتان  هتایتیسا که وب دندیرس جهینت

مطالعته  جتهیکته بتا نت [19] قرار دارند یفیتجو در سطح ضعجس
 یابیکه تحت عنوان ارز یگریندارد. در مطالعه د یحاضر همخوان

هتای واحدهای آموزش مجتازی دانشتگاه های تیساوب تیفیک
نژاد و همکاران انجام  یجهان توسط مردان و رانیا یعلوم پزشک

 یابیارز یح خوبرا در سط ها تیسا امکان جستجو در وب دیگرد
-کته استتفاده از وب لیتدل نیبه ا رسد ی. به نظر م[15] نمودند

 افتت،یخواهد  شیافزا ندهیدر آ ینترنتیا دهینوبت یبرا هاتیسا
را  هتاستتمیس نیا تیفیک تواندیجستجو م تیدر نظر گرفتن قابل

استت کته  یمتوارد گتریاطالعات از د هیدهد. امکان ارا شیافزا

نقتش  ینترنتتیا دهتینوبتت تیستا وب کی تیفیدر ک تواندیم
 نوبتت هتایستامانه شتتری. در مطالعه حاضر بدینما فایرا ا یمهم

اطالعتات  نیهستند و به مراجع یژگیو نیا یدارا ینترنتیا دهی
حضتور پزشتکان،  رنامتهب ریتمختلف نظ هاینهیرا در زم یمناسب

 ی. مطالعته مردانتدهتدیموجود و ... را م های تخت ها،تخصص
  Idowu.[15]دارد  ینژاد و همکاران با مطالعه حاضر همختوان

را  نیالزم به متراجع هایگزارش هیو همکاران در مطالعه خود ارا
بتر وب  یقرار مالقات مبتن یدهنوبت هایستمیس هاییژگیاز و
کته جهتت  یستمیدر س Stevenson نیچنهم [16] دانندیم

را در نظر گرفت و  یژگیو نینمود ا یطراح مارانیبه ب دهینوبت
از ازدحتام  یریمطلتوب متورد نظتر ختود ماننتد جلتوگ جیبه نتتا
 دستت ن،یاز اتالف وقت پزشکان و متراجع یریو جلوگ نیمراجع

 .[20] افتی
بته فترد  معمتوالً یستمی( در هر سRegistryاز ثبت نام ) پس
 ستتمیتتا بته واستطه آن در آن س شتودیداده م ینام کاربر کی

 یدسترست زینموده و به امکانات آن ن تیرید را مدخو هایتیفعال
بته  یستتیهتم با ینترنتتیا یدهتنوبتت هایستمیداشته باشد. س

تا فرد به واستطه آن  [16] دینما هیارا یریکد رهگ کی نیمراجع
و ...  دیتشده، گترفتن نوبتت جد میقرار مالقات تنظ تیؤجهت ر
 .دیاقدام نما

 کننتده د به فرد مراجعتهموجو هایستمیمطالعه حاضر اکثر س در
 استاس بتر کننده و فرد مراجعه ندنماییم هیارا یریکد رهگ کی

 .دنماییم یریگیو پ تیریشده را مد نیینوبت تع توضعی کد آن
 13موجود تنها  تیساوب 38مطالعه حاضر نشان داد که از  جینتا
اطالعتات  هیتارا ریتنظ یجتانب دیتمف هاینکیل یدارا تیساوب

وابستته بته  هایمارستانیهستند و بدون احتساب ب دیمف یپزشک
وابستته بته  اهللهیبق مارستانیمشهد فقط ب یدانشگاه علوم پزشک
 هیتو بق باشتدیم تیقابل نیا یدارا اهللهیبق یدانشگاه علوم پزشک

 کته نیترا ندارند. با توجه بته ا تیقابل نیموجود ا هایتیساوب
مربوطته را  یعتات پزشتکاطال رانیکه افراد در ا یاز منابع یکی
نظتر ه بت [21] باشتدیم هاتیساو وب نترنتیا ندنماییم افتیدر
 یمناست  بترا ییفضا ینترنتیا دهینوبت هایتیساوب رسدیم
و  نیجهتت متراجع دیتمف هتاینتکیل یو معرفت عتاتاطال هیارا

-وب نیتو استتفاده از ا یدر طراح یستیو با باشد یشهروندان م

 را در نظر گرفت. دیمف هاینکیمت و لآموزش سال هایتیسا
 یدهتستامانه نوبتت ءمطالعه حاضر نشان داد کته بته جتز جینتا

 ییبقا کینیفقط در کل ) فعالً زدیمشهد و  یدانشگاه علوم پزشک
 یمورد بررست ینترنتیا دهینوبت هایاز سامانه کدامچیدر ه پور(

و  یخعتوجود ندارد که بتا مطالعته ن یکپارچگیقرار گرفته شده، 
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 تیستاوب نیبت یکپتارچگی جتادیدارد. ا یهمخوان [6] همکاران
 یدانشتگاه علتوم پزشتک کیمربوط به  ینترنتیا دهینوبت های
زمتان  تیریدر اطتالع کامتل از برنامته پزشتکان، متد توانتدیم

ثر ؤجهتت افتراد مت یمناس  خدمات تخصصت عیو توز نیمراجع
بته عنتوان  یچگکپتاری هتاتیساوب یدر طراح یستیباشد. لذا با

کته دانشتگاه علتوم  یصتورت رلفه در نظر گرفته شود و دؤم کی
 دیاستفاده نما ستمیس یطراح یشرکت خاص برا کیاز  یپزشک

 هتایمارستتانیب هتایتیستا وب نیب یکپارچگیشدن به  لینا
 گردد. می ترمختلف آسان

-در وب دیتکته با هتاییلفهؤاز م یکیگفت که  یستیبا نیهمچن

مناست   تیبتا توجته بته وضتع ینترنتتیا دهتیبتنو هایتیسا
منطقتته جهتتت  یکشتتورها رینستتبت بتته ستتا رانیتتدر ا یپزشتتک
در نظر گرفته شتود   یخارج یبه کشورها هامارستانیب ییشناسا
 اهتایی ر توریسم درمتانی، فرصتت [22]باشدیم یدرمان سمیتور

هتای ختود در  سازد تا از پتانستیلها فراهم می برای بیمارستان
 جینتتا [23] کشورها استفاده نماینتد ه خدمت به بیماران سایرارا 

موجتود  هتایتیستااز وب کی چیمطالعه حاضر نشان داد که ه
مشهد کته  یدانشگاه علوم پزشک ینترنتیا یدهسامانه نوبت یحت

 نبودند. یژگیو نیچن یادار د،یگرد یابیخوب ارز اریدر سطح بس
 هتتایمارستتتانیبمطالعتته حاضتتر نشتتان داد کتته اکثتتر  جینتتتا
 ینترنتتیا دهتینوبتت هایتیسا سراسر کشور از وب یدانشگاه

استفاده  ها تیساوب نیاز ا یو تنها درصد کم ندنماییاستفاده نم
در سطح متوسط  توان یم زیموجود را ن هایتیسا. وبندنماییم
 هتایمارستتانیب تیستا وب کته نیتنمود و با توجه به ا یابیارز

 یمشهد در سطح مناست  قترار دارنتد مت یکدانشگاه علوم پزش

 تیستا و استتفاده از وب یطراحت یمناس  برا ییبه الگو توانند
 شوند. لیتبد ینترنتیا دهینوبت های
 ینترنتتیا دهتینوبتت هایتسای وب تیوضع که نیتوجه به ا با

کته در  شتودیمت شنهادیشدند پ یابیسطح متوسط ارز موجود در
 هتاینکیل ،یپزشک سمیوط به تورمرب نکیموجود ل های سامانه

موجود مد نظر قترار  های تیسا وب یکپارچگی نیهمچن و دیمف
بتر  وهعتال دیتجد دهتینوبت های تسای وب یو در طراح ردیگ

 یابطتال نوبتت بترا ایت رییموارد فوق کاربرپسند بودن، امکان تغ
را متورد توجته قترار دهنتد.  تیجستجو در سا تیو قابل نیمراجع
 نوبتت هایتیسا وب تیوجه به مناس  بودن وضعبا ت نیهمچن

مشتهد  یدانشتگاه علتوم پزشتک هتایمارستتانیب ینترنتیا دهی
مناست   یالگتو کیت انبه عنتو ستمیس نیاز ا شودیم شنهادیپ

 تیتاستفاده نمود. با توجه اهم دیجد هایتیساوب یجهت طراح
 نتوع روش نوبتت نیتبه ا یستیبا ینترنتیا دهینوبت هایسامانه

 هامارستانیدر حال حاضر در ب یشود، از طرف یشتریتوجه ب هید
ستامانه  نیاز ا یکم زانیکشور به م یعلوم پزشک هایو دانشگاه
که وزارت بهداشت، درمان و  شود یم شنهادیپ ،ندنماییاستفاده م

بتا  ینترنتیا دهینوبت هایتیسا استفاده از وب یآموزش پزشک
 یمراکز درمتان ریسا زیو ن ینشگاهدا هایمارستانیرا در ب تیفیک

 بته هتاسامانه نیاز ا ندهیقرار دهد، تا در آ تیوابسته را مورد حما
 گردد.  هاستفاد تریمناس  و تر گسترده صورت
و  یمقاله در مراحل گردآور سندهیبه ذکر است هر سه نو الزم

مقالته مشتارکت  یینهتا ینیو بتازب هیتنگارش اول ،هاداده لیتحل
 .اندداشته
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Introduction: Internet booking system effectively reduces patient’s waiting time and increase 

patient satisfaction with health care centers, so the rate of using it is increased. The aim of this study 

was the evaluation of the internet booking websites of the Universities of Medical Sciences in Iran. 

Method: This study is a descriptive cross-sectional study which was conducted in 2014. Data was 

collected through a self-designed check list and study of health care center’s websites (hospitals and 

clinics). Excel 2007 software was used to summarize and report data. 

Results: Findings showed that only 9% of the health care centers in the country using internet 

booking systems. Rayavaran Company more than other companies has worked in design and 

implementation of such systems. Also, the mean score of “user friendly” of available websites was 

4.4. Among the studied centers, internet booking systems of Mashhad University of Medical 

Sciences had the best status. 

Conclusion: Most of the health care centers do not use the internet booking websites. The available 

websites have the capabilities such as search, getting information, giving tracking code and 

independent port, and the abilities including change or cancel the appointment and useful links are 

used less in websites. So, it is suggested that the authorities increase the use of internet booking 

websites in health care centers in the country. 
 

Key words: Evaluation, Website, Internet Booking, Hospitals and clinics, Iran 
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