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 مقاله پژوهشی  

 ریهوشمند در مراحل مختلف نظ یهاتلفن ،یفناور سابقهیشده است؛ با رشد ب لیتبد یجهان یریگهمه کیبه  19-دیکوو مقدمه:

 ط بامرتب یرانیا مبتنی بر تلفن همراه یکاربرد یهابرنامه هایویژگی یمطالعه با هدف بررس نینقش دارند. ا 19-دیکوو وعیش تیریمد
 .شدانجام  19 دیکوو یماریب

انجام شد.  1399توسعه یافته در سال  19-دیمرتبط با کوو یرانیا همراهتلفن یهابرنامه یبر رو یمقطع-یفیمطالعه توص نیا روش:

امل جستجو ش یهادواژهیکل انجام شد. iOSو  دیعامل اندرو ستمیهمراه هوشمند با س یهاتلفن یرانیا یجستجو در اپ استورها
 یاطالعات استخراج ،یهر برنامه کاربرد یبود. برا« Covid-19» ،«Coronavirus»، «اکرون» ،«روسیکروناو» ،«19-دیکوو»

دهندگان کاربران، توسعه تیرضا زانیدانلود، م زانیم نترنت،یبه اتصال به ا ازی، ننسخه نی، آخربرنامه حجم نه،یشامل نام برنامه، دسته، هز
 بود.توسعه  هدف از و

 ،یدر دسته پزشک هابرنامه یفراوان نیشتری( را نشان داد. بiOS برنامه 27و  دیاندروه برنام 76) برنامه 103 شامل جستجو جهینت :نتایج

نصب  یبه پرداخت برا ازی% ن9/3و  یابرنامهدرون دیخر یدارا %5/15 گان،یها رابرنامه %6/80 بیبودند. به ترت یو آموزش هایباز
دیگر  بودند. نیبرنامه آفال 19و  نیآنال برنامه 84شده بودند.  جادیا یدهندگان شخصتوسط توسعه یکاربرد یهاند. اغلب برنامهداشت

به کاربران، کنترل و  یبخشیارائه آمار روزانه، آگاه ها،یسرگرمشامل،  رانیدر ا 19دیمرتبط با کوو یهاشنیکیدهندگان اپلتوسعهاهداف 
 بود. یریشگیو پ یراقبت، خودمیابیرد

با توجه به  در دسترس هستند. یاریبس یهاتیبا قابل دیکوو یماریمرتبط با ب تلفن همراه هایبرنامهاز  یاگسترده فیط گيري:نتيجه

ندگان دهبه تعامل توسعه ازین یابیو خودارز یغربالگر یهابرنامه یاثربخش ،یریگبرنامه در کنترل همه نیو نقش مثبت ا هاافتهی
 .دارد یسازکپارچهیادغام و  یبرا یو بخش دولت یخصوص
 

 لیاو اس، اپ موبا یآ د،یسالمت همراه، اندرو شن،یکی، اپل19-دیکوو ها:واژهكليد
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 و همکارانحيدري    رانیدر ا دیمرتبط با كوو يكاربرد يهابرنامه يهایژگیو
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 مقدمه 
که  (SARS-CoV2) روسیکرونا و یتنفس دیسندرم حاد شد
 یجهاان (Pandemic) ریگهماه یمااریب کیامروز به عنوان 

 نیدر چا 2019باار در دساامبر  نیاولا یشاود بارایشناخته م
 (COVID-19) روسیکرونااو یمااریب .[1-3گازار  شاد  

 دیتاا شاد فیاخف یبوده که با مشاکالت تنفسا یعفون یرمایب
شامل سرفه خشاک، تاب،  19 دیکوو عیشا الئمهمراه است. ع

 یضاعف، دردهاا ،ییو چشاا ییاینفس، از دست دادن بو یتنگ
ماوارد ورم مفاصال و عالئام  یو در بعضا یخساتگ ،یعضاالن
[ 4،5از جمله تهوع، استفراغ، اسهال و درد شکم اسات   یکمتر

 لیتبد یبحران بهداشت کیرا به  یماریب نیباال، ا وعیسرعت ش
از عوامال  یبرخا ،[6است   سابقهیما ب ریاخ خیکرده که در تار

شود شاامل سان یم یماریب دیمهم که منجر به تشد یخطرزا
ساازمان . اسات یاناهیزم یهاایماریب وجاود نیباال و همچنا

 WHO(Organization World Health) بهداشت یجهان

 تیارا رعا یریگهماه نیاکنتارل ا یهاراه نیتریاز اصل یکی 
و  یاجتمااع یذارگحفا  فاصاله ،یخودمراقبت یهادستورالعمل

افااراد از  تیااتبعکاارده اساات.  یاسااتفاده از ماسااک معرفاا

 نیبه راهنماهاا، همچنا یبندیو پا یخودمراقبت هایدستورالعمل
 یمااریب وعیرسانه به افراد جامعه، در کنترل ش یآموز  و آگاه
   [.7-9  استکمک کننده 
 یهاهاا و ساازماندولت ،یمااریب نیاا یباال وعیبه ش با توجه
آن  یامادهایو پ وعیشا کنتارل یبرا ییهادنبال راهه ب یمراقبت
 تیاهمراه با الازام باه رعا یماریب وعیگستر  ش .[10هستند  
 یهاااینقاش فناور نااهیاز جملاه قرنط یاجتماااع یگذارفاصاله

 یدور بارا اهاز ر یهماراه و پزشاک یهااز جمله تلفنا تالیجید
مراقبات  افاتیتر کرده است. درخدمات به مردم را پررنگ هئارا

 یتاالیجید نیناو یهاایفناور یریبکارگ ازمندیسالمت مدرن ن
اسااتفاده از  عیگسااتر  و توسااعه ساار .[11-13باشااد  یم

را هاا ، آن(mobile health) تلفن همراه یکاربرد هایبرنامه
کارده اسات  لیتباد یشاتخادمات بهدا هئاارا یبارا یبه ابزار

 204منتشار شاد،  2019که در ساال  ییطبق آمارها .[14،15 
 یتلفن همراه در سراسر جهاان بارگاذار یبرنامه کاربرد اردیلیم
(Upload)  ت،یبه اتفاق جمع بیقر تیاکثر نیبنابرا است،شده 

تجرباه . [16  دکننایم دایاپ یها دسترساباه برناماه یبه راحت
 (Digital Health) تاالیجیسالمت د ازاستفاده  زیآمتیموفق

مانناد اباوال و  یجهاان جیرا یهایماریو مبارزه با ب ییدر شناسا
 هایفناور نینشان داده است که ا (SARS) حاد یسندرم تنفس

خادمات باه ماردم  هئبهبود سالمت و ارا یبرا یاساس یابزارها

 .[16،17  هستند
کاه  یهنگاام ژهیتلفن همراه به و یکاربرد یهارد برنامهکارب 

هساتند،  گارانیخاود باا د یکیزیفاصله ف تیافراد ملزم به رعا
تلفان هماراه را  یکااربرد یهابرنامه ،[18است   انینما شتریب
 ،ی، از جمله غربالگر19 دیکوو وعیتوان در مراحل مختلف شیم
 یکل بارا و در یاقبتخودمر نینظارت و همچن ص،یتشخ اژ،یتر
 نیاا نیبناابرا ،کار گرفته ب یعفون یهایدمیبرنامه اپ تیریمد

 یریگهماه تیریمد یثر براؤو م دیمف یتوانند ابزاریها مبرنامه
 یادیز یهابرنامه که نیبا توجه به ا .[19کرونا باشند   روسیو

[ در 20و در دساترس هساتند   اندافتهیتوسعه  یدر سطح جهان
 دیاکوو یماریب نهیزم در یمتعدد یکاربرد یهانامهبر زین رانیا
که مطالعه  افتهیو توسعه  ارائه یریگهمه نیدر طول دوره ا 19
افزارهاا انجاام نرم نیاا هایویژگیو  تیاز ماه یقیو دق یعلم

از  یکایمناساب  یبرناماه کااربرد کیانشده اسات. انتخاا  

 ییباشاد. باا شناساایو محققاان م ماارانیمهام ب هاایچالش

 زانیااز جمله م یکاربرد هایبرنامه نیا هاییژگیو و هاتیقابل
 یادهندگان و محتاوکاربران، تعداد نصب برنامه، توسعه تیرضا
 تاوانیناه م ایاهساتند  یبر شواهد علم یمبتن ایها که آبرنامه

 ییشناساا یو فنا ینبالی جنبه دو از را هابرنامه نیروند توسعه ا

 هاایبه سمت انتخا  برناماه مارانیب تیکرد که عالوه بر هدا

دهندگان توساعه گرید یبرا یراه ریمس توانیمناسب و بهتر، م
 یدر حوزه سالمت دارا تالیجید یهایها باشد. فناوربرنامه نیا
 ماارانینااهمگون ب تیهدف قرار دادن جمع یبالقوه برا تیقابل

وز  که با آم ایحاد و مزمن هستند به گونه یهایماریب یدارا

 افزارهااییدر درون نرم یو مراقبت یصیتشخ یراهکارها هئارا و

کنند، موجاب بهباود یخود اضافه م هایکه کاربران به دستگاه
 .[20،21  شوندیکاربران خود م یسالمت
 7/90 رانیاآمار منتشرشاده از مرکاز آماار ا نیتوجه به آخر با

دگان تلفان دارنا انیتلفن همراه دارند که از م انیرانیدرصد از ا
هوشاامند اسااتفاده  یهایدرصااد از آنااان از گوشاا 8/75همااراه 

اعماال شاده در هماه  یهاتیمحادودبواساطه  ؛[23  کنندیم
کااربردی  یهابرناماههای همراه هوشامند و تلفن گیری کرونا

مادیریت، کنتارل و  در مبتنی بار تلفان هماراه نقاش کلیادی
ین آماوز  همچنا کنناد،ایفاا مای گیاریدر همه یرساناطالع

 یریکارگبااهدسااتورات خااودمراقبتی بااه هاار طریقاای از جملااه 
 .[24 های نوین ثابت شده است فناوری

 هاایژگیو یو معرف لیتحل ،ییمطالعه شناسا نیهدف از انجام ا
در  افتاهی تلفن همراه توساعه یکاربرد یهابرنامه یهاتیو قابل
  .باشدیهستند، م 19 دیکوو یماریکه مرتبط با ب رانیا
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 روش
بر تلفن  یمبتن يكاربرد يهابرنامه يجستجو ياستراتژ

 همراه

کاه در ساال  باود یمقطعا -یفیمطالعه توص کیپژوهش  نیا
 یهابرناماه هاایویژگای لیو تحل یو در رابطه با بررس 1399
 افتاهیتوسعه  19 دیبر تلفن همراه مرتبط با کوو یمبتن یکاربرد
 یهامنظاور برناماه نیابه ا  .دیانجام گرد ،یرانیکاربران ا ژهیو

 (Android) دیاندروعامل  ستمیدر دو س افتهیتوسعه  یکاربرد
 یهاقارار گرفات و فروشاگاه یمورد بررس (iOS)او اس  یو آ

کااربران  ژهیو  (Mobile App Store) یتالیجید یهابرنامه
و  دیاعامال اندرو ساتمیدر س کاتیکافه باازار و مامانند  یرانیا
او اس ماورد جساتجو  یعامل آ ستمیدر س یوناپ و انارد بیس

مطالعاااه  نیاااجساااتجو در ا یهاواژهدیاااقااارار گرفتناااد. کل
کرونااا »، COVID-19 ،Coronavirus ،Corona:شااامل

تمامی اپلیکیشن هاایی کاه . ندو کرونا بود 19 دی، کوو«روسیو
 هیااول یغربالگرمختص کاربران ایرانی بود وارد مطالعه شدند و 

شده در  هئکامل ارا حاتیبر اساس نام و توض هایبرنامه کاربرد
 .ها صورت گرفتبرنامه یبخش معرف

 
  يكاربرد يهابرنامه انتخاب

مطالعاه شاامل  نیادر ا یکاربرد یهاانتخا  برنامه یارهایمع
( 2) ،یرانایکااربران ا یبودن بارا ی( اختصاص1بود: ) ریموارد ز

هار  یعنای؛ عااداب یدر تماام 19 دیکوو یماریمتمرکز بودن بر ب

. دیبود وارد مطالعه گرد 19 دیکوو یماریکه مرتبط با ب ایبرنامه

نداشت و مرتبط با  یفارس یربرکه رابط کا یکاربرد هایبرنامه

بود، از مطالعاه خاار   19 دیکوو یماریاز ب ریبه غ هایییماریب
 .شدند

 يكاربرد يهابرنامه ليو تحل ییشناسا

 یکاربرد یهابرنامه هاییژگیو و هاتیقابل ییمنظور شناسا به
همراه مناساب اساتفاده شاد. دو تلفان  یهااز دو دستگاه تلفن

عامال  ستمیاو اس و س یعامل آ ستمیهمراه هوشمند که از س
کاار انتخاا  شادند. دو  نیاا یکردند بارایم یبانیپشت دیاندرو

 یهابرناماهو توساعه  یطراحا ناهیپژوهشگر متخصاص در زم
ر تلفن همراه و متخصص در حوزه سالمت به ب یمبتن یکاربرد

چاک  کیامنظور  نای به. پرداختند افزارهانرم یابیو ارز لیتحل
باه منظاور   تاالیجید یهافروشگاه یارهایبا توجه به مع ستیل

 یکااربرد یهابرنامه یهاتیو قابل هایژگیو ییو شناسا یبررس

 یهاایژگیو هاا،برناماه هیاول یابیو ارز یشد. پس از بررس هیته
باه اتصاال باه  ازیاناام، ن لیاقباز  یکااربرد یهابرنامه یاصل
 ناه،یهار برناماه، هز (Category) تعداد نصب، دسته نترنت،یا

)برحساب ( Size) حجام برناماهو  ، انادازه(Version) نسخه
بار حساب  ازیاکااربران )امت تیرضاا( Rate) زانی(، متیمگابا

 یدسترس ،یخصوص میحر تیستاره کاربران(، به روز بودن، رعا
و هادف برناماه  دهندگانتوساعهبه پزشک، خادمات مشااوره، 

 استخرا  شد. 
 

 جینتا
 27 شاد کاه  ییشناساا یبرنامه کاربرد 103مجموع تعداد  در

او  یعامل آ ستمیدرصد( مختص به س 22/26) یبرنامه کاربرد
 ساتمیدرصد( مختص باه کااربران س 78/73)برنامه  76اس و 

با توجه به اهدافشان، در  کاربردی یهاود. برنامهب دیعامل اندرو
 ،یسارگرم ،یآموزشا ،یبااز ،یجمله پزشک از یچند دسته اصل

شدند. اناواع  یبندمتقسی هادسته ریو تناسب اندام و سا یسالمت
تلفن همراه مرتبط باا موضاوع  یکاربرد یهابرنامه یبنددسته

. نشان داده شد 1ها در جدول کرونا و براساس تعداد و درصد آن

 یکه در دسته و گاروه پزشاک ییهابرنامه ها،یبنددسته نیدر ا
 یهادرصد و برنامه 5/17با  هایدرصد، باز 7/41قرار داشتند با 

تعاداد را شاامل  نیشاتریب بیادرصد، باه ترت 7/10با  یآموزش
و  یساالمت و تناساب انادام، خبار ،یسرگرم یهاشدند. دسته

درصد را شامل شادند.  9/4برنامه  5کدام هر  ز،یکتا  و منابع ن
هار دساته در  یهاشانیکیبه همراه تعاداد اپل هایبنددسته نیا

 ارائه شده است. زین 1شکل 
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 معرفی شدهو گروه براساس دسته   19مرتبط با كووید  داخلی افتهیتوسعههاي برنامه :1 جدول

 دیجيتالی هايدر فروشگاه 

 درصد تعداد دسته 
 (5/41) 43 پزشکی
 (5/17) 18 هابازی

 (7/10) 11 آموزشی
 (9/4) 5 سرگرمی

 (9/4) 5 سالمت و تناسب اندام
 (9/4) 5 خبری

 (9/4) 5 کتا  و منابع
 (9/3) 4 تجاری
 (9/2) 3 ابزار

 (9/1) 2 مذهبی
 (1) 1 سازیشبیه

 (1) 1 شبکه اجتماعی

(100%) 103 مجموع  

 

ها( بودن برنامه یخت در برنامه، پولپردا گان،ی)را نهیهز

 هاو حجم برنامه

 یهاجازو برناماه ناهیاز لحاا  هز یکااربرد یهابرنامه شتریب
 یکااربران دارا یدرصاد(، بارا 6/80برناماه ) 83بودند.  گانیرا

 5/15برناماه ) 16کاه  یباوده در حاال گاانینصب و استفاده را
 9/3ار برناماه )باوده و چها یادرون برنامه دیخر یدرصد(، دارا

 زانیداشتند. از لحا  م دهاستفا یبه پرداخت برا ازین ز،یدرصد( ن
انادازه  نیانگیانصاب، م یبارا ازیاماورد ن یساازرهیذخ یفضا

 کیاباه تفک 2جدول و شاکل در بود.  5/13، تیبرحسب مگابا

نشاان داده ها دهندگان و حجام برناماهتوساعه نه،هزی ها،دسته
 .ه استشد

 
 موجود يهايبندگروهدسته و  حسب بر  19مرتبط با كووید  هاي كاربرديبرنامه یوانفرا :1 شکل
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 هادهندگان برنامهتوسعه

به  ازیدهندگان، نبرحسب توسعه یکاربرد یهابرنامه یبندطبقه
نشان  2در جدول  بیها، به ترتبرنامه نهیو هز نترنتیاتصال به ا
 یهادهندهتوساعهها، رنامهب نیدهندگان اتوسعه شتری. بدداده ش
 زانیاام نیشااتریدرصااد بودنااد. بعااد از آن ب 6/47 یشخصاا
 درصد  35با  یخصوص یهاتوسط شرکت افتهیتوسعه یهابرنامه

درصاد و 7/9باه کماک دولات  افتاهیتوساعه  یهابود. برنامه

قارار  یبعاد یهادرصد در رتبه 8/5 یعلوم پزشک یهادانشگاه 
 نیآنال ای نیو آفال نترنتیبه ا یدسترس به ازیداشتند. بر اساس ن

باه  ازیاکااربران ن یدرصد( برا 8/81برنامه ) 84، هابودن برنامه
باه  ازیادرصاد( ن 4/18برناماه ) 19دارناد و  نترناتیبه ا لاتصا

در  یشاتریب اتیجزئ 2ندارند. جدول و شکل  نترنتیاتصال به ا
 گاانیرا این داشت نهیو هز نترنتیبه ا ازیدهندگان، نمورد توسعه
 دهد.یتلفن همراه را نشان م یکاربرد یهابودن برنامه

 

    19 هاي كاربردي تلفن همراه ایرانی مرتبط با كوویددهندگان، اتصال اینترنت و پولی یا رایگان برنامهاطالعات توسعه :2جدول 

( درصدتعداد )              هااطالعات برنامه

 (n = 76) اندروید

 (ددرصتعداد )

iOS (27 = n) 

 (                                                                                                                     n = 103(  )درصدمجموع اعداد )

 دهندگانتوسعه

 16(5/15)  5(8/4)  11(7/10)         یدولت

 49(5/47)  12(5/11)  37(36)  شخصی 

 36(35)  9(7/8)  27(3/26)                                های خصوصی   شرکت

 2(2)   1(1)  1(1)                                                                                                                      سسات         ؤمدیگر 

 اتصال اینترنتنیاز به 
 84(6/81)  19(5/18)  65(1/63)  بله   

 19(4/18)  8(7/7)  11(7/10)                                                                                    خیر                    

 هزینه

 13(6/80)      12(6/11)                                              71( 69)  رایگان 

 16(6/15)  5(9/4) 11(7/10)  برنامه                                   برنامه پرداخت در

 4(8/3)  2(9/1)  2(9/1)                                                   خریدن                  

 
 

های کاربردی برحسب ماهیت کاری و همچنین برنامه
های صورت گرفته در بندیاز دسته عملکردی جدای

ه دهنده، مورد ارزیابی قرار گرفتند. ئهای دیجیتالی ارافروشگاه
های بر این اساس برحسب راهنماهای موجود در برنامه

ها، ه شده در بخش معرفی برنامهئکاربردی و توضیحات ارا
 جدولها شناسایی گردید. ماهیت و اهداف کاربردی این برنامه

کاری توسعه  یهاتی درباره اهداف و ماهیت برنامهاطالعا 3
 23هایی با هدف بازی و سرگرمی با کند. برنامهه میئیافته ارا
ه دهنده آمار روزانه بیماریئهای ارا(، برنامهدرصد 3/22برنامه )

 هایی با رویکرد آموز (، برنامهدرصد 7/11برنامه ) 12با  
هایی با همچنین برنامه و های خودمراقبتینکات و دستورالعمل

( درصد 7/10برنامه ) 11بخشی با رسانی و آگاهیهدف اطالع
های کاربردی مربوط به دهندگان برنامهف توسعهاهدبیشترین ا

 .داشتندبیماری کرونا برای کاربران ایرانی قرار 

هایی که اهدافی در جهت کنترل ها، برنامهعالوه بر این برنامه
و  درصد 8/6خودمراقبتی و پیشگیری  ،درصد 7/9و ردیابی 

داشتند، در  درصد 19،8/5 دیکووتشخیصی اولیه همچنین تست 
 (.3جدول )های بعدی قرار دارند رتبه
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 ماهيت برنامه براساس هدف و  19مرتبط با كووید  یافته توسعه هاي كاربرديبرنامه :3جدول 

 درصد (تعداد )درصد هاي كاربرديهدف و ماهيت برنامه
 بازی و سرگرمی
 آمار بیماری
 آموز 
 بخشیرسانی و آگاهیاطالع

 کنترل و ردیابی
 خودمراقبتی و پیشگیری

 تست کووید
 غربالگری و خودارزیابی
 مشاوره و ویزیت آنالین

 تجارت
 راهنما
 تغذیه
 درمان
 خدمات
 ارتباطات

23 
12 
11 
11 
10 
7 
6 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
1 

(3/22) 
(7/11) 
(7/10) 
(7/10) 
(7/9) 
(8/6) 
(8/5) 
(9/4) 
(9/3) 
(9/3) 
(9/2) 
(9/1) 
(9/1) 
(9/1) 
(1) 

 (100) 103 مجموع

 

 يريگجهيبحث و نت
 یکااربرد یهااز هماه برناماه یجاامع یمطالعاه بررسا نیا در

در  یرانایکاه در دساترس کااربران ا 19 دیاباه کوو  مرتبط با
مشاخص . شاد هئو ارا هیته ،وجود دارند یفروشگاه یهابرنامه

 یو فنااور یاز جملاه معاونات علما ،یدولتا یهاشد که ارگان
 داشات،ها و وزارت بهیها، شهرداریفرماندار ،یجمهور استیر

بحران، در توساعه  نیمقابله با ا یبرا ،یدرمان و آموز  پزشک
کاه  یاناد. در حاالکرده یگذارهیتلفن همراه، سارما یهابرنامه
توساعه  یهادر برناماه یندر اطالعات خاص سازما ییهاتفاوت
 ساتمیس یمختلف وجود داشت، معمار یهاتوسط سازمان افتهی

و  یرساااناطالع ،یابیااارزدهااا از جملااه خویژگیاز و یاریو بساا
مشاتر  باود.  یسطح سازمان یهابرنامه انیدر م یبخشیآگاه

 و هاادهندگان نشاان داد کاه ساازمانتوساعه یفراوان نیهمچن
 کیاتوسعه  ندیدر فرآ که نیتوجه به ا با یقاتیتحق علمی مراکز

 ینادیخاود فرآ نیارا مادنظر دارناد و ا یقااتیفاز تحقار، افزنرم
از انجاام دوبااره  یریبه جهات جلاوگ نیو همچن هبود یطوالن

از جملاه  هاایفنااور یریبه بکارگ یادیز لیرغبت و تما ،یکار

آموز   یهمراه هوشمند برا هایسالمت همراه و تلفن یفناور
ندارناد.  یکااربرد یهابرناماه قیااز طر ینکات مراقبتا ئهو ارا
 یخصوصا یهاگان نشاان داد کاه شارکتددهنتوسعه یفراوان
 کیو توسعه  یدر مراحل طراح که نیدهنده باتوجه به ا وسعهت

 نیهمچنا دهناد،یرا انجام نما یجامع قاتیتحق یبرنامه آموزش

به توساعه  شتری، بتمرکز دارند ییو درآمدزا یبر جنبه ماد شتریب
 اند.پرداخته یکاربرد یهابرنامه
تباادل داده و  یقو یهاسمیدر نبود مکان یکنون یفناور شیافزا
تماس باا  یابیرد یبرا تواندیم کپارچهیریو غ یارهیجز ستمیس

مضار باشاد،  رانیانااهمگن مانناد ا یدر کشور یکمک فناور
سااالمت و نوظهااور در حااوزه  یهااایگرچااه اسااتفاده از فناورا
ساالمت  ننادما یبهداشات یهاادر مراقبت یتالیجید یهاوهیش

 یهاایماریمباارزه باا ب یقدرتمند بارا یبه سالح لیهمراه تبد
 یهاایماریو کنتارل ب یریشگیدر پ که یاگونهشده به ریگهمه
 .[11ثر هستند  ؤم ریگهمه
 یگذارفاصااله تیااو الاازام بااه رعا نااهیدوره قرنط بااه توجااه بااا

 افتاه،یتوساعه  یکااربرد یهابرنامه تیماه یو بررس یاجتماع
باه سامت توساعه  شاتریب یکااربرد یهادهندگان برنامهتوسعه
و  یسارگرم طیها و آموز  به کاربران با اساتفاده از محابرنامه
و  یبااز گاروه لیادل نیاند؛ باه هماآورده ی( روGame) یباز

ها ساتهد ریاز ساا شتریب، پزشکی گروه و دستهپس از  یسرگرم
 نیها قرار گرفتاه باود. همچنادهندگان برنامهمورد توجه توسعه

 ،بودناد افتاهیتوساعه  یابیارزخود یها برااز برنامه یادیتعداد ز
 نیاکماک کنناد. ا تارعیسار صیتوانند به تشخیم بیترتنیبد
 ئمعال نیترعیمورد شا در پرسش یسر کیها بر اساس ستمیس

اند. شاده یطراحا یو درد عضاالننفس  یمانند سرفه، تب، تنگ
فارد  ایکه آ رندیگینکته را در نظر م نیا نیها همچنبرنامه نیا
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 ر؟یخ ایدر تماس بوده است  روسیافراد مبتال به کرونا و ریبا سا
 یاحتمال یصیبرنامه با تشخ تینها پس از پرداز  اطالعات، در

 یبهداشات یهاامرکاز مراقبت نیتارکیبه نزد کندیم شنهادیپ
 نیاا [17و همکااران   Alwashmiمراجعه کند. طباق گفتاه 

امکان را دارند که باا باه حاداقل رسااندن تمااس  نیها ابرنامه
انتقال را کاهش دهند. از آنجا کاه  مار،یپزشک و ب نیب یکیزیف
کااربر  یها باه مکاان و اطالعاات شخصابرناماه نیاز ا یبرخ

ت کاربران اطالعا یو محرمانگ یخصوص میدارند، حر یدسترس
و  Bassiشود که در مطالعه  تیدهندگان رعاتوسط توسعه دیبا

 نیهمچنا .[16به آن اشااره شاده اسات   زیهمکاران در هند ن
 یشخصا یهاها، توسعه دهندهبرنامه نیدهندگان اتوسعه شتریب
 و همکااران Bassiمطالعاه  یهاافتهیدرصد بودند که با  6/47

 [.15مطابقت دارد   زیدر هند ن
-DIE CORONAچااون  یافاازارآلمااان توسااعه نرم در

WARN- APP ءابتال ریو شکستن به موقع زنج یریبه ردگ 
چااون  یکاااربرد یهابرنامااه نیهمچناا .[25  کناادیکمااک م

Walmart نیآنال دیدن خرربا فراهم آو دیدر زمان بحران کوو 
 انیام نیاشادند. در ا یبزرگا راتییادساتخو  تغ ییمواد غذا

 یافازار انتقااالت ماالتوساعه نرم یهاشرکت شقاز ن توانینم
 یرا در زنادگ تاالیجیپرداخات د تیاکاه اهم Venmoچون 
 .[26  پوشی کردچشم نشان داد یامروز
 یکااربرد یهابرناماه یریکارگه مهم در ب یهااز جنبه یکی   
تواناد در یها باوده کاه مکااربران باه برناماه یدهازیامت زانیم
ثر باشاد هرچناد ؤم یکاربرد برنامه کیاز نرخ استفاده  شیافزا
 تیفیک نییتع یبرا یاریتواند معینم ییشاخص به تنها نیکه ا
به دست آمده توساط  ازیامت زانیم نیکار رود. باالتره ها ببرنامه
تفااوت در تعاداد  لیپنج بود که به دل ازیامت یکاربرد یهابرنامه

 یو از ساو هااآن تیفینصب و نبود نظر کاربران در خصوص ک
 نیکمتار یدو )دارا ازیاامت زانیاباا م ییهاوجود برناماه  گرید
تاوان در ینصاب نم یبا توجه به تعداد باال یبند( در رتبهازیامت

بادون  ییهاها اظهار نظر کارد، اگرچاه برناماهآن تیفیمورد ک
از  نیهمچنا ،شاد افاتیتعداد اناد  نصاب  لیبه دل زین ازیامت

توان به وجود یم یکاربرد یهابرنامهدر توسعه  گرید یمحورها
 دهندگان اشاره کرد. در حوزه مراقبتتوسعه ژهیو یمال یهاجنبه

 هاایتیاحاوزه تحات حما نیاکه خدمات ا ییسالمت از آنجا

 هئاگان باه اراددهنتوساعه شاتریقارار دارناد، ب یتیسازمان حما

خادمات  هئاکه نشان از لازوم ارا آوردند یرو گانیرا هایبرنامه
 به کاربران دارد. گانیحوزه به صورت را نیا
 کیمطالعه استفاده از متخصصان انفورمات نیاز نقاط قوت ا یکی

ها باه برناماه یابیارز یاطالعات سالمت برا تیریو مد یپزشک
تاا  ساازدیها را قاادر ماست که آن یارشته انیم تیماه لیدل

را بهتار  ساالمتتلفن همراه  یهابرنامه ینیو بال یفن یهاجنبه
باود کاه  نیاها اتیاز محادود یکای ن،یدر  کنند. عالوه بر ا

 یهاشاوند و برناماهیسالمت همراه مرتباً باه روز م یهابرنامه
 یزماان مشخصا لیادل نیشوند. به همایروزانه منتشر م دیجد
 شد. نییدانلود و استفاده تع یبرا
باا  افتاهی وعیدر طاول مادت شا 19 دیاکوو یماریآنجا که ب از
 دیاجد نسابتاً یمااریب کیامواجه باوده و  یو تحوالت راتییغت
موضااوع محاادودتر بودنااد.  نیااا رامااونیباشااد، مقاااالت پیم

 ری)به غ گرید یهانها به زبابود که برنامه نیا گرید تیمحدود
 شانهادیپ هاند کاگنجاناده نشاده یبررسا نیدر ا زی( نیاز فارس

 یترجاامع یرسابر ت،یوضاع تیبا تثب کینزد ندهیدر آ شودیم
 یاحتماال یرهایگها در هماهآن یایها و مزاانجام شود تا برنامه

 یهابرناماه یبررسا نیاا تیابه کار گرفته شاوند. در نها ندهیآ
 یریجلوگ یکرده است که ممکن است برا ییرا شناسا یمختلف

 یها با هدف باازبرنامه شتری. بباشد دیمف 19 دیاز گستر  کوو
و  یغرباالگر یهابرنامه یحال، اثربخش نیبودند با ا یو سرگرم
 یو بخاش دولتا یدهندگان خصوصبه تعامل توسعه یابیخودارز
 دارد. ازین یسازکپارچهیادغام و  یبرا

 

 یو قدردان تشکر

 یدر راساتا ینیبهاءالد زیدکتر کامب یاستاد ارجمند، جنا  آقا از
 پژوهش حاضر حاصال .دیآیعمل مبه ریتقد شانیا یهاتیحما

خلخال  یدر دانشکده علوم پزشک یقاتیاز طرح تحق یتنها بخش
 طاااااااارحاخااااااااالق و کااااااااد بااااااااا کااااااااد 

IR.KHALUMS.REC.1399.010 باشد.یم 

 

 منافع تعارض
 وجود نداشت. یتعارض منافع چیاظهار داشتند که ه سندگانینو

 

References 

1. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, et 

al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of 

Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. N Engl J Med 

2020; 382:1199-207. doi: 10.1056/NEJMoa2001316 

2. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et 

al. A novel coronavirus from patients with pneumonia 

in China, 2019. N Engl J Med 2020 20;382(8):727-33. 

doi: 10.1056/NEJMoa2001017. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               7 / 9

https://jhbmi.ir/article-1-589-fa.html


 و همکارانحيدري    رانیدر ا دیمرتبط با كوو يكاربرد يهابرنامه يهایژگیو

 

172                       731-651 ):2(8 ;2021 Informatics Biomedical and Health of Journal 

 

3. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et 

al. A novel coronavirus from patients with pneumonia 

in China, 2019. N Engl J Med 2020;382(8):727-33. 

doi: 10.1056/NEJMoa2001017. 

4. Rampal L, Liew BS. Coronavirus disease (COVID-

19) pandemic. T Med J Malaysia 2020;75(2):95-7. 

5. Jiang S, Xia S, Ying T, Lu L. A novel coronavirus 

(2019-nCoV) causing pneumonia-associated 

respiratory syndrome. Cellular & Molecular 

Immunology 2020;17(5):554. 

6. Sifuentes-Rodríguez E, Palacios-Reyes D. COVID-

19: The outbreak caused by a new coronavirus. Bol 

Med Hosp Infant Mex 2020;77(2):47-53. doi: 

10.24875/BMHIM.20000039. 

7. Cucinotta D, Vanelli M. WHO Declares COVID-19 

a Pandemic. Acta Biomed 2020;91(1):157-60. doi: 

10.23750/abm. v91i1.9397. 

8. Jee Y. WHO International Health Regulations 

Emergency Committee for the COVID-19 outbreak. 

Epidemiol Health 2020;42: e2020013. doi: 

10.4178/epih. e2020013. 

9. Mehraeen E, Hayati B, Saeidi S, Heydari M, 

Seyedalinaghi S. Self-Care Instructions for People Not 

Requiring Hospitalization for Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19), Arch Clin Infect Dis (COVID-19): 

e102978. doi: 10.5812/archcid.102978. 

10. Collado-Borrell R, Escudero-Vilaplana V, 

Villanueva-Bueno C, Herranz-Alonso A, Sanjurjo-Saez 

M. Features and Functionalities of Smartphone Apps 

Related to COVID-19: Systematic Search in App 

Stores and Content Analysis. J Med Internet Res 

2020;22(8): e20334. doi: 10.2196/20334. 

11. Bae YS, Kim KH, Choi SW, Ko T, Jeong CW, Cho 

B, Kim MS, Kang E. Information technology–based 

management of clinically healthy COVID-19 patients: 

Lessons from a living and treatment support center 

operated by Seoul National University Hospital. J Med 

Internet Res 2020; 22(6): e19938. 

12. Fagherazzi G, Goetzinger C, Rashid MA, Aguayo 

GA, Huiart L. Digital health strategies to fight COVID-

19 worldwide: challenges, recommendations, and a call 

for papers. J Med Internet Res 2020;22(6): e19284. 

doi: 10.2196/19284. 

13. Kleinman RA, Merkel C. Digital contact tracing for 

COVID-19. Canadian Medical Association Journal 

2020;192(24): 653-64. doi: 

https://doi.org/10.1503/cmaj.200922 

14. Anderson PL, Zimand E, Hodges LF, Rothbaum 

BO. Cognitive behavioral therapy for public‐speaking 

anxiety using virtual reality for exposure. Depress 

Anxiety 2005;22(3):156-8. doi: 10.1002/da.20090. 

15. Domnich A, Arata L, Amicizia D, Signori A, 

Patrick B, Stoyanov S, et al. Development and 

validation of the Italian version of the Mobile 

Application Rating Scale and its generalizability to 

apps targeting primary prevention. BMC Med Inform 

Decis Mak 2016; 16:83. doi: 10.1186/s12911-016-

0323-2. 

16. Bassi A, Arfin S, John O, Jha V. An overview of 

mobile applications (apps) to support the coronavirus 

disease 2019 response in India. Indian J Med Res 

2020;151(5):468-73. doi: 

10.4103/ijmr.IJMR_1200_20. 

17. Alwashmi MF. The use of digital health in the 

detection and management of COVID-19. Int. J. 

Environ Res Public Health 2020; 17(8):2906. 
https://doi.org/10.3390/ijerph17082906 

18. Drew DA, Nguyen LH, Steves CJ, Menni C, 

Freydin M, Varsavsky T, et al. Rapid implementation 

of mobile technology for real-time epidemiology of 

COVID-19. Science 2020;368(6497):1362-7. doi: 

10.1126/science.abc0473. 

19. Davalbhakta S, Advani S, Kumar S, Agarwal V, 

Bhoyar S, Fedirko E, et al. A Systematic Review of 

Smartphone Applications Available for Corona Virus 

Disease 2019 (COVID 19) and the Assessment of their 

Quality Using the Mobile Application Rating Scale 

(MARS). J Med Syst 2020; 44(9): 164. 
doi: 10.1007/s10916-020-01633-3 

20. Banskota S, Healy M, Goldberg EM. 15 

Smartphone Apps for Older Adults to Use While in 

Isolation during the COVID-19 Pandemic. West J 

Emerg Med 2020;21(3):514–25. doi: 

10.5811/westjem.2020.4.47372 

21. Langarizadeh M, Hakim Shooshtari M, Mehraeen 

E, Heydari M. Data Requirements and Technical 

Capabilities of Educational Mobile Application for 

Parents with Autistic Child. Journal of Paramedical 

Sciences & Rehabilitation 2020;9(3):71-81. [In 

Persian] doi:10.22038/JPSR.2020.47186.2090 

22. Langarizadeh M, Heydari M, Hakim Shooshtari M. 

Design and development of an educational mobile 

application for autism spectrum disorder. Journal of 

Health and Biomedical Informatics 2020; 7(3):242-51. 

[In Persian] 

23. Research Institute of Culture, Art and 

Communication; 2020. Newspaper. 2021-02-03 

https://donya-e-

eqtesad.com/%D %8 A %8 D %8 AE%D %8 B4-

%D %8 A %8 D %8 A %7 D %8 B %2 D %8 A %7 D %8 B1-

%D %8 AF%DB 8% C%D %8 AC%DB 8% C%D %8 AA%

D %8 A %7 D 19-84%9/1737372 -

%D %82%9 D %8 AF%D %8 B %1 D %8 AA-

%D %86%9 D %81%9 D %88%9 D %8 B0-

%D %85%9 D %88%9 D %8 A %8 D %8 A %7 DB 8% C%D

84%9 -%D %8 AA%D %8 A %8 D %84%9 D %8 AA   

24. Mehraeen E, SeyedAlinaghi S, Saeidi S, Heydari 

M. Identifying the self-care instructions for Patients 

with coronavirus not requiring hospitalization during 

the COVID-19 pandemic. Razi Journal of Medical 

Sciences 2021; 27(11). [In Persian] 

25. Corona Warn-App Open Source Project Germany: 

Corona Warn-App Open Source Project; 2020. [cited 

2020 May 3]. Available From: 

https://www.coronawarn.app/de/   

26. College.tapsell.ir [homepage on the Internet]. Iran: 

Application of Covid-19, Corona Warn-App Open 

Source Project [cited 2020 Jul 13]. Available from: 

https://college.tapsell.ir/the-role-of-applications-in-the-

covid-19-pandemic/ [In Persian]
 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               8 / 9

https://dx.doi.org/10.1007%2Fs10916-020-01633-3
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-19/3737217-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-19/3737217-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-19/3737217-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-19/3737217-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-19/3737217-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-19/3737217-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-19/3737217-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-19/3737217-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-19/3737217-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA
https://www.coronawarn.app/de/
https://jhbmi.ir/article-1-589-fa.html


 

 

 

Journal of Health and Biomedical Informatics 

      Medical Informatics Research Center 

              2021; 8(2):165-173 

 

Identifying the Features of Iranian Mobile Applications Related to COVID 19 

Disease 

 
Heydari Mohammad1, Monaghesh Elham2, Ebadi Javad3, Heydari Najmeh4, Sharafi Sadegh5,  

Sajedimehr Negin6*, Ramezanpour Zahra7 

 
 Received: 27 Apr 2021    Accepted: 19 Jul 2021 

 

 Citation: Heydari M, Monaghesh E, Ebadi J, Heydari N, Sharafi S, Sajedimehr N, et al. Identifying the features of Iranian Mobile 

Health Applications Related to COVID 19 Disease.  Journal of Health and Biomedical Informatics 2021; 8(2): 165-73. [In Persian] 

 

1. M.Sc. in Health Information Technology, Instructor Health Information Technology Dept., Khalkhal University of Medical 

Sciences, Khalkhal, Iran 

2. M.Sc. Student in Health Information Technology, School of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical 

Sciences, Tabriz, Iran 

3. B.Sc. Student in Nursing, Student Research Committee, Khalkhal University of Medical Sciences, Khalkhal, Iran 

4. B.Sc. in Health Information Technology, School of Management and Medical Information Sciences, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran 

5.  B.Sc. Student in Health Information Technology, Student Research Committee, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, 

Iran 

6.  B.Sc. in Health Information Technology, Health Information Technology Dept., School of Allied Medical Sciences, Lorestan 

University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran 

7. B.Sc. Student in Health Information Technology, Student Research Committee, School of Allied Medical Sciences, Tehran 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

*Corresponding Author: Negin Sajedimehr 

Address: Health Information Technology Dept., School of Allied Medical Sciences, Lorestan University of Medical Sciences, 

Khorramabad, Iran Tel: 09336034680      Email: negin.sr1995@gmail.com 

Introduction: COVID-19 has become a pandemic in the world; with the unprecedented growth of 

technology, smartphones play a role in different stages including managing COVID-19 outbreak. This study 

aimed to investigate Iranian mobile applications related to Covid-19 disease. 

Method: This descriptive cross-sectional study was conducted on all Iranian mobile applications related to 

COVID-19 in 2020. A search was conducted on Iranian digital app markets on phones with Android and iOS 

operating systems using the following keywords: ‘COVID-19’, ‘coronavirus’, and ‘corona’ with their 

Persian translations. For each app, the extracted information included name, category, cost, size, latest 

version, requirement for Internet connectivity, subscriber count app download, user satisfaction rate, 

developers, and purpose of development. 

Results: The search results indicated a total of 103 apps (76 Android and 27 iOS apps). The most frequent 

categories were medical apps, games, and educational apps.  About 80.6% of apps were free, 15.5% of apps 

had in-app purchases, and 3.9% of apps required payment for installation. Most applications were developed 

by personal developers and 84 applications were online and 19 applications were offline. Other goals of 

COVID-related application developers in Iran included entertainment, providing daily statistics, raising user 

awareness, control and tracking, self-care, and prevention. 

Conclusion: A wide range of mobile applications related to COVID disease are available with many 

capabilities. Given the findings and the positive role of this program in epidemic control, the effectiveness of 

screening and self-assessment programs requires the interaction of private developers and the public sector 

for integration. 
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