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 آموزشی تعیین  سن  بارداری افزارسازی  نرمراحی  و  پیادهط

،  دانشگاه  علوم  آموزش علوم پزشکی  يمطالعات و توسعهکارشناس  ارشد  آموزش  پزشکی،  مرکز  :  خواهوطن  رؤیا
 .پزشکی  مشهد،  مشهد،  ایران

 .،  مشهد،  ایرانشکی  مشهدعمومی،  بیمارستان  رضوي،  دانشگاه  علوم  پز پزشک :رادسهیل  سیفی

ي  آموزش علوم عات  و  توسعه)ع(،  مرکز  مطال :  کارشناس  مامایی،  بیمارستان  امام  رضا*عصمت  دلیریان  مقدم
 .،  مشهد،  ایران،  دانشگاه  علوم  پزشکی  مشهدپزشکی

  ، ایران.، مشهدشهدمامایی، مرکز تحقیقات زنان دانشگاه علوم پزشکی م ي: دانشجوشیوا یارمحمدی جامی

 .،  مشهد،  ایرانمشهد )ع( دانشجوي  مهندسی  پزشکی،  دانشگاه  بین  الملل  امام  رضا  خواه:محمدرضا  وطن
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

آموزش علوم   ي)ع(،  مرکز  مطالعات  و  توسعه کارشناس  مامایی،  بیمارستان  امام  رضا ی مسؤول: سندهینو*  
 .،  مشهد،  ایرانی  مشهدپزشکی،  دانشگاه  علوم  پزشک

 
             )Email: DalirianE1@mums.ac.ir( 

هی  آگا  است.  الزم  ترم  زمان  در  ویژهو  به  هاي  پرخطربارداري  از  بعضی  در خصوصهب زایمان زمان تعیین :چكیده

افزار  آموزشی  سازي  نرمي  طراحی  و  پیادهنحوه،  به .  در  این  پژوهشحاملگی، بسیار حایز  اهمیت  استدقیق  از  سن  

  شود.ي پریودي  پرداخته  مینیز آخرین دوره  اساس  سونوگرافی  و براي  تعیین  سن  بارداري  بر  اساس  هفته  و  روز، بر
طراحی  و  آموزش  اولیه  با  سنجی  از  پرسنل  زنان،  تولید  شده  است. پس  از  نیازتهیه  و    ،سه  فازافزار  در  این  نرم

ي  افزارنرمنویسی  کامپیوتري،  تعیین  سن  جنین  بر  اساس  هفته  و  روز،  انجام  شد.  تولید  استفاده  از  دانش  برنامه

.  تهیه  گردید  ،باشدمیبراي  عموم  و  افزایش  سرعت  و  دقت  عمل  ستفاده  قابل  اي  سن  بارداري  و  جهت  محاسبه

افزار  مربوطه  خوب  کیفیت  نرم  افزار  استفاده  کردند،پرسنل  و  افرادي  که  از  این  نرم  گرفته  ازطی  نظرسنجی  انجام 

ي ایران، این برنامه  امکان  ازدیاد  جمعیت  در  جامعه با  توجه  به  سیاست   جذاب  توصیف  گردید.استفاده  از  آن  و  

دهد و آنان را  از  ي تاریخ تولد نوزاد  و  تعیین  تاریخ  مرخص  زایمان  به عموم  مردم را میریزي  و  محاسبهبرنامه

شود.  استفاده  از  این  می  صورت  دیجیتال  و  الکترونیکی  انجامسازد و  بهنیاز میي  سنتی  قلم  و  کاغذ  بیمحاسبه

 به  ارباب  رجوع و  در  نتیجه  پیشبرد  اهداف  بهبود  کیفیت  درمان  و  جلوگیري  از  فوت  وقت  و  احترام  ،افزارنرم

 کاهش عوارض اتالف زمان را به همراه دارد و در مجموع ارتقاي سالمت جامعه را دربر خواهد داشت.
    

 .افزار،  سونوگرافی،  زایماننرم  ،اريسن  بارد کلیدی: واژگان

. 
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 مقدمه
شده  در  سه  ترین  تکنولوژي  ایجادسونوگرافی  مهم    

حاملگی  است  و  کاربرد  اخیر  براي  ارزیابی    يماهه

مایل  اي  در  حاملگی  دارد.  امروزه  پزشکان  تگسترده

عنوان  روش  غربالگري  براي  ی  بهزیادي  به  سونوگراف

مشخص  کردن  ناهنجاري  جنینی،  اختالل  رشد  جنین،  

(.  1389 جفت  و  تعیین  سن  حاملگی  دارند  )شارمی،

قسمتی  از  مراقبت    ،کارگیري  سونوگرافی  در  بارداريهب

.  (2000بریکر، کامل  قبل  از  تولد  در  جهان  است  )

مدیریت    مامایی،  متخصصین  براي  لگیحام  سن  تعیین

  هايروش  انجام  زمان  دانستن  جهت  از  خانم  باردار

هاي انگوري برداري از دانهنمونه مانند  آمنیوسنتز،  تهاجمی

  زمان  حاملگی  و  تعیین  هايتفسیر  تست  و جفتی

صورت  انتخابی  و  همچنین  به  سزارین  انجام  و  زایمان

تأخیر    تشخیص  جنین،  رشد  چگونگی  ارزیابی  براي

  و  در  هاي  درمانیرحمی،  انجام  سقط  داخل  رشد

  تولد  و  هاي  زودرسزایمان  موارد  تشخیص  نهایت،

  ي  فراوانهزینه  تحمل  مانند  عواقبی  که  نارس،  نوزاد

  روانی  بر  و  روحی  فشارهاي  و  خانواده  و  اجتماع  براي

  تعیین  .(1380ز اهمیت است )الریجانی، دارد، حائ  مادر

هاي  بارداري  از  بعضی  در  خصوصهب  زایمان  زمان

 است  )محسنیان،  الزم  ترم  زمان  در  ویژهو  به  پرخطر

هاي  هاي  مهم  در  امر  مراقبتیکی  از  ارزیابی(.  1386

    GAدوران  حاملگی  تعیین  سن  حاملگی  یا  

(Gestational  age  .و  تخمین  زمان  زایمان  است  )

 حاملگی  حایز  اهمیت  بسیار  آگاهی  دقیق  از  سن  

رخ   زیرا  ممکن  است  عوارضی  در  بارداري   ،باشدمی

ها  بستگی  به  سن  حاملگی  ي  آندهد  که  درمان  بهینه

ر  به  منج  تواندتعیین  نادرست  سن  حاملگی  می دارد. 

هاي  خاص  دوران  بارداري  که  عدم  انجام  مراقبت

وابسته  به  سنین  مختلف  حاملگی  هستند،  شود  

حاملگی    در  تمامی  طول(.  1386)دهقانی  فیروزآبادي،  

اما   ،گرافی  سن  جنین  را  تشخیص  دادتوان  با  سونومی

ابتدایی  هاي  هم  اینجاست  که  چون  در  هفتهم  ينکته

گیري  و  اعضاي  داخلی  در  حال  شکل هاي  جنین اندام

تعیین  کند  که  جنین  در   تواند هستند  سونوگرافی  می

گیري  س  از  شکلاما  پ  ،چندم  حیات  است يهفته

تعیین    ،دوم  حاملگی  به  بعد  يساختار  بدن  یعنی  نیمه

  شود.کمتر  میتر  و  دقت  آن  سن  جنین  کمی  سخت

  ،ترین  سونوگرافیترین  و  قابل  اطمینانبنابراین  دقیق

 .همان  است  که  در  ابتداي  بارداري  انجام  شده  است

بار   اولین  براي  فلمینگ  و  رابینسون  قبل،  الس  سی

  در  سونوگرافی  با  را  جنین  نشیمن سر تا  گیرياندازه

   جنین  رشد  تعیین  جهت  حاملگی  اول  يسه  ماهه

  روش،  این  با  توانمی  که  دادند  و  نشان  بردند  کاربه

  این  نمود،  در  تعیین  روز  5اختالف    با  را  جنین  سن

               تا  نشیمن  سر  ياز  ناحیه  جنین  طول  روش،

شد  )رضایی    معروف  CRL  نام  به  گیري  واندازه

هفته  بعد    10یا    8ي  جنینی  از  دوره .(1385دلویی، 

شود،  (  مشخص  میLMPي  پریودي  )از  آخرین  دوره

اگرچه  از  لحاظ  بالینی  سن  جنینی  بر طبق  تاریخ  

  ی،سن  حاملگ  .(2005شود )مورین، قاعدگی  معین  می

خرین  آاست  که  از  اولین  روز    زماناي  از  دوره

را  برحسب    جنیننمو    رشد  وو   شود.غاز  میآقاعدگی  

.  کندتوصیف  می LMP   زمانشده  از  هاي  سپريهفته

تاریخ  اولین  روز  آخرین  قاعدگی    LMPاز    منظور

خاطر  درستی  بههخانمی  که  این  تاریخ  را  بو    باشدمی

سن  ،  همان  تاریخ  شروع  به  شمارش  کند  دارد  باید  از

میانگین    شوداساس  هفته  عنوان  می  حاملگی  بر

حدود    جنینتا  هنگام  تولد    LMPزمانی  از    يفاصله

)دهقانی  فیروزآبادي،  هفته  است    40روز  یا    280

1386.) 

  جنین  سن  گیريورد  اندازهم  در  متعددي  مطالعات    

است    گرفته  صورت  CLRاساس    بر  حاملگی  طول  و

شده  در  مورد  (. مطالعات  انجام1380)الریجانی،  

خطر،  به  پیامدهاي  حاملگی  سونوگرافی  در  بارداري  کم

ي  طبی  سونوگرافی  پرداخته  است )شارمی،  و  جنبه

ازسنجی  انجام شده توسط (  و  با  توجه  به  نی1389

کارشناس مامایی بیمارستان از بیماران و دانشجویان 

دار    پزشکی و تخصصی زنان، اکثر  زنان  کارمند  و  خانه

به  تعیین  تاریخ  زایمان  در  ماه  خاصی  از  سال  عالقه 

تواند  منجر  به  دارند،  اما  عدم  آگاهی  از  این  مسأله  می

اکثریت  زنان  به  محض  به  بارداري  شود،  کاهش  تمایل  

اینکه  متوجه  شدند  که  باردار  هستند  اول  از  همه  

             دوست  دارند  بدانند  که  در  چه  تاریخی  زایمان  

             هاي با  توجه  به  طول  بارداري  و  روش  کنند.می

درمانگاه    تعیین  کرد.توان  زمان  زایمان  را  شده  میبیان

اورژانس  زنان  با  توجه  به  شلوغی  و  محاسبات  تکراري  

با  حجم  باال  که  تعداد  زیاد  سونوگرافی  و  بیان  تاریخ  

ي بر اساس  طول فمور، اقطار سر جنین، طول نشسته

(   به  دقت  در  HL  FL   ،BP، CRLجنین )

که  هفته  و  روز  دارد    صورتي  تاریخ  زایمان  بهمحاسبه

 ي انجام  شود،  برنامه باید  با  سرعت  عمل  باال

http://civil8233027.persianblog.ir/tag/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://civil8233027.persianblog.ir/tag/%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86
http://civil8233027.persianblog.ir/tag/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://civil8233027.persianblog.ir/tag/%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86
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اساس  هفته  و  روز   در  زنان  و  مامایی  برگیري  تصمیم  

گیري  براي  گردد،  گاهی  تصمیممی  سن  بارداري  تعیین

هفته  تفاوت  دارد و   36روز  با    6هفته  و    35بیمار  

مکرر براي هر فرد،  محاسبه انجام شود.   طورباید  به

افزاري  جهت  ي  حاضر  به  تهیه  و  تولید  نرممطالعه

ي  سن  بارداري  بر  اساس  هفته  و  روز و  محاسبه

 و  نیز  سونوگرافی  پرداخته  است  LMP  منطبق    بر
 روش  کار  

امل افزار  در  سه  مرحله،  تهیه  و  تولید  شد که شنرم    

 مراحل زیر است: 

ي  ي   مبتنی  بر  چگونگی  محاسبهي  اول:  ایدهمرحله    

سن  جنین  با  استفاده  از  دانش  کامپیوتري  ایجاد  شد 

ها،  کارکنان و و همچنین با توجه به نیازسنجی از آسیستان

افزار منظور که استفاده از نرمدانشجویان زنان و مامایی بدین

ي دقت باالتري نسبت به روش محاسبهسرعت عمل و 

           اي  براي  تولید کاغذي دارد،  که  با  نوشتن  برنامه

ي  سن  بارداري  و  تعیین  تاریخ  زایمان  افزار  محاسبهنرم

 انجام شد. 

ي  دوم:  طراحی  اولیه،  با  استفاده  از  زبان  مرحله    

ه  در  محیط  انجام  شد  ک  Q-BASICنویسی برنامه

DOS  صورت  تاریخ  قابلیت  وارد  کردن  اطالعات  به

LMP  این  نهایی  فاز  در. و  تاریخ  روز  را  داشت  

  مختصري  اطالعات  که  ویندوز  تحت  افزارنرم مطالعه،

  نمایش  را  شدهمحاسبه  بارداري  سن  همان  به  راجع

  لقاح  از  جنین  رشد  مراحل  آموزشی  فیلم  نمایش  داد.

  بیان  يمحاسبه  از  پس  و  دهدمی نشان  نیز  را  نوزاد  تا

  از  است،  توجه  مورد  بارداري  سن  آن  در  که  نکاتی

  تشکیل  و  جنینی  اجزاي  تمایز  زمان  و  وزن  قبیل

.  است  جنین  سن  بر اساس  جنین  مختلف  هايارگان

باشد  که  آن  می  عمل  دقت  ر،افزانرم  قسمت  ترینمهم

سال  کبیسه  در  آن  لحاظ  شده    4ي  هر  حتی  محاسبه

افزار  قابلیت  محاسبه  بر اساس  سونوگرافی را  است.  نرم

هم  دارد،  که  با توجه  به  حجم  باال  که  تعداد  زیاد  

سونوگرافی  و  بیان  تاریخ  بر اساس طول فمور، اقطار سر 

ي  طول نشسته جنین نیاز  به  دقت  در  محاسبهجنین، 

صورت  هفته  و  روز  با  سرعت  عمل  به تاریخ  زایمان

 شود. انجام  می

          از    است،  جریان  در  هنوز  ي  سوم:  کهمرحله      

  داراي  و  سونوگرافی  که )محاسبه( LMPافزارهاي  نرم

           ساس  هفته  و  روز  تعیین  سن  جنین  بر  ا  قابلیت

  اطالعات  افزار،نرم  این  شود.  درباشد،  استفاده  میمی

انتخاب  تاریخ  روز  و  ثبت  اعداد  و  ارقام  در    بیمار،

         ENTERافزار،  اعداد  واردشده  با  زدن  کلید  نرم

اد  رود  که  حتی  افري  بعد  میطور  خودکار  به  مرحلهبه

 .افزار  هستندفاقد  تخصص  هم  قادر  به  کاربري  این  نرم
 یافته ها

تاکنون شامل  1390ي حاضر از سال مطالعه يدامنه    

 60، نفر آسیستان 15نفر کارشناس مامایی،  30؛ نفر 125

کننده به بیمارستان آموزشی نفر مراجعه 20نفر اینترن و 

  يمحاسبه باشد.میپژوهشی درمانی امام رضا )ع( مشهد 

شود  که  اساس  هفته  و  روز  باعث  می سن  بارداري  بر

یشتري  انجام  و  پروتکل  درمانی  با  سرعت  و  دقت  ب

گیرنده  به  امور  درمانی  متمرکز  شود  و  از  ذهن  تصمیم

سطح  جمع  باشد،  کاهش  ي  محاسبه  خاطرنتیجه

ها،  عمل  آسیستان  استرس  و  افزایش  سرعت  و  دقت

همراه  دارد  کارکنان  و  دانشجویان  زنان  و  مامایی  را  به

دنبال  این  فرآیند  با  سرعت  بیشتر  پالن  بیماري  و  به

براي  بیمار  تعیین  شده  و  رضایت  ارباب  رجوع    را  

شود  که  تر  انجام  میگیري  سریعهمراه  دارد،  تصمیمبه

کند.  )فاعل بهبود  کیفیت  درمان  کمک  می خود  به 

فردا  از    عمومی  مادران  امروز  و  گیرينامشخص( بهره

هاي  مربوط  به  ریزيافزار  و  برنامهمطالب  آموزشی  نرم

آگاهی  مادران  باردار  و   و  باال  بردن  اطالعات  و بارداري

عیین  تاریخ  ت ریزي  خانواده  و  همچنین برنامه کمک  به 

گزینش  تاریخ  مرخصی  زایمان  براي   تولد  نوزاد  و

تاریخ  احتمالی  مادران  کارمند  و  شاغل  و  تعیین  

  صحیح  طور  سبب  مدیریتبر  دارد.  همینزایمان  را  در

  نمودن  زنان  و  زایمان  و  آشنا  اورژانس  بیماران

ماما  و    کارانهم  و  زایمان،  زنان  تخصصی  دستیاران

  مزایاي  و  تکنیک  مورد  در  دانشجویان  و  عموم  افراد

افزار  آموزش شود.  در  این  نرمافزار  میاز  نرم  استفاده

            اطالعات  مختصري  راجع  به  سیر  تکاملی  جنین 

متن  و  تصویر  و  نمایش  فیلم  کوتاه  از  سیر    صورتبه

افزار  در  این  نرم   نیز  تعبیه  شده  است. تکاملی  جنین 

نیز  قابل    Winrarو    Windows  سیستم  کامپیوتر  با

اجرا  است  و  داراي  قابلیت  استفاده  براي  گروه  

متخصصین  زنان،  ماماها،  دانشجویان  گروه  پزشکی  و  

پیراپزشکی  و  عموم  مادران است. در  مراحل  بعدي  در  

 تهیه  با  فرمت  موبایل  نیز  هستیم. صدد 

 گیریبحث و نتیجه

تحقیق که مطالعه بر روي گروهی از پرسنل در این     

بیمارستان آموزشی، پژوهشی، درمانی امام رضا )ع( مشهد 

ا در مورد چگونگی استفاده از           انجام شد، دیدگاه آنه

 ررسی قرارسن بارداري مورد بحث و ب يافزار و محاسبهنرم



 ... طراحی و پیاده سازی نرم افزار  و                                                                                                               25

 13951395بهار بهار   ،،11ی ی شمارهشماره  ،،هفتمهفتمسال سال   ،،شاپورشاپور  جندیجندی  آموزشآموزش  یی  توسعهتوسعه  پژوهشیپژوهشی--ی علمیی علمیفصلنامهفصلنامه

افزار سازي نرم، طراحی و پیادهگرفت. هدف از این مطالعه

آموزشی  براي تعیین سن بارداري بود. طی مدت کار کردن 

               آورير با تهیه و جمعکا افزار، اشکاالتبا این نرم

هاي  دستی و الکترونیکی کاربران  مشخص  شد نامهپرسش

تر  هاي  پیشرفتهطراحی  فرمتدد  رفع  نواقص  و  صو  در 

، 1389شارمی و همکاران در تحقیق خود در سال   هستیم.

بررسی علل  درخواست سونوگرافی در زنان "تحت عنوان 

فته  که  بیشترین  فرد   این  نتیجه  دست  یا ، به"باردار

پزشک  متخصص  و  بعد    ،سونوگرافی  يکنندهدرخواست

ترتیب  پرسنل  مرکز  بهداشت،  خود  بیمار،  هاز  آن  ب

ماما  و  پزشک  عمومی  بوده  و  بیشترین  علت  

،  تعیین  جنسیت، سپس  درخواست  از  سوي  مادران

از  زمان  دقیق  زایمان   اطالع اطمینان  از  سالمت  جنین،

. در  پژوهش  مینان  از  رشد  جنین  بوده  استو  اط

،  تحت  1386  در سال و  همکاران  دهقانی  فیروزآبادي

تعیین  دقت  سونوگرافی  و  قانون  نیگل  در  "عنوان  

آمده  بیانگر  این   دست،  نتایج  به"تخمین  زمان  زایمان

مطلب  بود  که  قانون  نیگل  جهت  زمان  زایمان،  دقت  

داشته  و  دقت  هر  دو  بیشتري  نسبت  به  سونوگرافی  

ا  افزایش  سن  حاملگی  ژه  سونوگرافی  بویروش  به

 یابد.کاهش  می

تحت ، 2005در سال  و  همکاران  ي مورینمطالعهدر    

ي  سونوگرافی  در  اولین  دورهبررسی  ارزشیابی  "عنوان 

دست  آمده  حاکی  از  ي  بههایافته  ،"ي  حاملگیماههسه

افی  شناسایی  سونوگری  و  بینی  شکست  حاملگپیش

بنابراین تعیین سن بارداري از   بود.  حاملگی  خارج  رحمی

هاي پژوهش ونوگرافی داراي اهمیت است. یافتهطریق س

ونوگرافی به تعیین سن بارداري اساس تاریخ س حاضر بر

ي  دیگري  از  شرقی  و  همکاران در در  مطالعهپردازد. می

  انتخاب  بر  مؤثر  عوامل  بررسی"،  با عنوان 1390سال 

  کنندهمراجعه  اول  شکم  باردار  زنان  در  زایمان  روش

داد  ها  نشانیافته  "،اردبیل  درمانی  بهداشتی  به  مراکز

  بهداشتی  مراکز  به  کنندهمراجعه  مادران  سن  میانگین

سال بود و  اکثریت  مادران  تحصیالت    8/21اردبیل  

  که  کردند  ابراز  ادراندرصد  م 7/70داشتند.    دیپلم

               زایمان  طبیعی،  زایمان  روش  با  قطعاً  یا  احتماالً

 6/58روش  سزارین  با    اما در پایان بارداري،  کنند،می

  پزشک  يتوصیه  و  شده  انتخاب  روش  درصد  بیشترین

  انتخاب  روي  تأثیرگذار  عامل  درصد  بیشترین 6/36  با

  در  سزارین  به  نسبت  زنان  بود. نگرش  زایمان  روش

 پیدا کرد.    معناداري  کاهش   زایمان  از  بعد  و  قبل

 که برخی بود آن مزایاي از افزارنرم این کاربردپذیري

داشتند و همچنین قابلیت  اشاره آن به کنندگانمشارکت

بارگزاري  در  سایت  دانشگاه  علوم  پزشکی  مشهد  و 

هاي  تحت  پوشش  آن  را  هم  ها  و  بیمارستانر سایتسای

                   بیمارستانی   HISدارد  و  اجراي آن   با  سیستم  

گونه این طراحی پذیر  است. درصورت  آنالین  نیز  امکانبه

باید  اطالعات هايآوريفن ابزارهاي کلی طوربه و افزارهانرم

 افراد این براي آنها از استفاده سهولت و کاربردپذیري به

  نگاه  یک  (.  در1393توجه نمود ) بهاءالدین و همکاران،  

هاي  گیريقبلی،  به  اندازه  هاىپژوهش  يکلیه  کالن،

طور  که  متنوع  توسط  سونوگرافی  پرداخته  است.  همان

اي  با  هدف  طراحی  و  مالحظه  شد  تاکنون  مطالعه

افزاري  جهت  تعیین  سن  بارداري  برطبق  روز  تولید  نرم

مشاهده    LMPو  هفته  بر  اساس  سونوگرافی  و  تاریخ  

نشده است. این  پژوهش  به  تولید  و  توضیح  چگونگی  

  1390افزار  پرداخته  و  از  سال استفاده  از  این  نرم

مورد   ي  روزانه  بوده  و  به  تناوب تاکنون  قابل  استفاده

گیرد  و  قابلیت  تعمیم  و  اجرا  در  بازبینی  قرار  می

هاي  تخصصی  درمانی  و  ي  مراکز  و  درمانگاهکلیه

هاي  آموزشی  زنان  و  زایمان  علوم  پزشکی، کلینیک

  خصوصی  و  مطب  متخصصین  زنان  و  ماماها  را  دارد  و

ي  جامعهبا  توجه  به  سیاست  ازدیاد  جمعیت  در  

ي  ریزي  و  محاسبهامروزي،  این  برنامه  امکان  برنامه

تاریخ  تولد  نوزاد  و  تعیین  تاریخ  مرخصی  زایمان  براي  

نیاز  ي  سنتی  قلم  و  کاغذ  بیعموم  را دارد،  از  محاسبه

 شود.صورت  دیجیتال  و  الکترونیکی  انجام  میاست  و  به

هایی وجود داشت که ضر محدودیتي حادر مطالعه     

 توان چنین بیان کرد:می

 رسانی  کافی  به  عموم  و  کاربران عدم  اطالع 

 صورت  آنالین  افزار  بهعدم  استفاده  از  نرم 

 ریزان  مسؤولین  اجرایی  و  ناهماهنگی  برنامه

 بالینی  

   در  یک  راستا  نبودن  مسؤولین  آموزشی  و

 بالینی

شده در دلیل کمبود تحقیقات مشابه انجامبه طورهمین

هاي ي یافتهافزار سن بارداري، امکان مقایسهي نرمزمینه

ي طور کلی، نتیجهپژوهش با مطالعات مشابه مقرر نبود. به

افزار  مربوطه  کیفیت  نرمي حاضر نشان داد که مطالعه

شود. میجذاب  توصیف  استفاده  از  آن  و   بودهخوب 

ارتباطات،  و اطالعات هايآوريفن رشد و گیريوزه شکلامر

 نموده فراهم اطالعات به دستیابی براي را امکانات بیشتري

 همانند پرسنل بهداشتی باردار انکه مادرطوريهب است؛
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وانند دانش و مهارت خود را ارتقا دهند و در تدرمانی می

 بپردازند.د نیاز رخود به انجام امور مو ،هاي ضروريموقعیت

نقش  به توجه با و اطالعات آوريفن کاربرد اهمیت به نظر

دقت  بهبود تسریع و در الکترونیک آموزش افزارهاينرم

 مدیران و والنمسؤ توجه لزوم ،انجام امور پزشکی و مامایی

افزارها، پر اهمیت به نظر گونه نرماین يتهیه به آموزشی

  رسد.می

 پیشنهادات
ي  و  براي  استفاده  شود  فزار  بیشتر  معرفیااین  نرم     

صورت  آنالین  روي  سایت  دانشگاه  قرار  داده  عموم  به

 شود.  

 تشكر و قدردانی
  از  تمامی  کسانی  که  ما  را  در  به  ثمر  رساندن      

 افراز  یاري  رساندند  کمال  سپاس  را  داریم.  این  نرم
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Abstract: It  is  necessary  to  determine  due  date  in high  risk  pregnancies; in the other words,  

one of the important issues in pregnancy care is   to estimate  the pregnancy' citrine date.   This  

survey  was  conducted  to design and implement an educational software  for  determination  the  

pregnancy age  based  on  ultrasound  and  last  menstrual  period. It has been produced in three 

phase;  after  assessing female staff'  needs, design and application  of entering  ultrasound's  date  

and  determining  the pregnancy  age  according to week  and  day  information  was  performed . 

An additional advantage was to be utilized by general people and  its increase speed and 

accuracy.  Considering  increase  population  policy  in  today’s  society,  this  program  would be  

possible  to   plan and  calculate  newborn  date  and  due  discharge  date as well as its needless 

of traditional pen and  pape  method against to its usable  digital  and  electronic application. 

Therefore, this modern  technique  leads to   the  cure  quality  improvement and  the  wasted ime  

prevention and, in total, it would  promote  the public health too. 

 

Keywords :  Pregnancy age, Software, Ultrasound, Childbirth. 
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