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 دهيچک

مشخص  ینهزم یکخاص در  یبه اهداف یدنرس یخاص برا یتوسط کاربران تواندیم یژهمحصول و یککه  یزانیعبارت است از م یریکاربردپذ: هدف

در  یشگاهاطالعات آزما یستمس یریکاربردپذ یزانمطالعه سنجش م ین. هدف از انجام اردیقرار گ استفاده مورد یتو رضا یی، کارایبا اثربخش
 .باشدیم یزتبر یدانشگاه علوم پزشک یهامارستانیب

اطالعات از  یآورجمع یاست. برا شده انجام یزتبر یدانشگاه علوم پزشک در 6931بوده و در سال  یمقطع -یفیپژوهش از نوع توص ینا :هاروش

 یمارستان، در شش بیشگاهاستفاده شده است. جامعه پژوهش مشتمل بر کاربران شاغل در بخش آزما SUSو  QUISاستاندارد  یهاشنامهپرس
. به علت محدود بودن تعداد کاربران از اندداشتهرا  یشگاهاطالعات آزما یستمکه سابقه کار با س اندبوده یزتبر یعلوم پزشک انشگاهد یدرمان -یآموزش

و در قالب جداول و نمودار ارائه  دهیوارد گرد SPSS افزارنرمدر  آمدهدستبه یهادادهنفر بوده است.  13تعداد نمونه  استفاده شد و یش سرشماررو
 .شده است

 یادگیریمربوط به د درص 40با  یترضا یزانم یشترینب و اندبوده یراضاطالعات آزمایشگاه  یستمدرصد کاربران از س 70/07نتایج نشان داد  :تایجن

 .را به خود اختصاص داده است یترضا یزان، مبیشترین درصد 70/47با  یستمس یسودمند آن از پسبوده و  یستمراحت س

 ینکاربران ساده بوده و کار کردن با ا یداز د یشگاهاطالعات آزما یستمکه س یدگرد مشخص، حاصل از پژوهش هاییافتهطبق  :گيرینتيجه

 یستمس یدر زمان طراح شودپیشنهاد می، فاقد انعطاف الزم بوده که یستمس یآن آسان بوده است ول یادگیرینداشته و  یخاص چیدگییپ هایستمس
 .یردقرار گ یشترب جهمورد تو ین مولفها

 .یریکاربردپذ ،یشگاهاطالعات آزما یستمس ،یمارستاناطالعات ب یستمسها: کليدواژه

 

 پژوهشی نوع مقاله:

 26/9/31پذیرش مقاله:  4/9/31اصالح نهایی:  4/2/8931 مقاله:دریافت 

 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . کاربران یدگاهاز د یزتبر یدرمان یآموزش هاییمارستانبدر  یشگاهاطالعات آزما یستمس یریکاربردپذ. رباب یقوشچیفرج، الهام منقش، شهال یدمناب ارجاع:

  06-06 :6(8) ؛8931

 مقدمه:
اطالعات از روش  ی، گردآورهادادهحجم  یشافزا یلبه دل امروزه

استفاده  یتنقش و اهم یانم ینو در ا شده یلتبد یکیبه الکترون یکاغذ

 یافزارهانرماز  یکی .[6،2]است  یدهگرد ترپررنگاطالعات  هاییستمساز 

. [9]است  یاطالعات هاییستمسدر حوزه سالمت کشور،  یجرا یکاربرد

 یقو از طر باشدیم یو مال یریتیمد ینی،شامل اطالعات بالا هاین سیستم

کاربران، به ارائه  یازن براساساطالعات  یابیو پردازش و باز هاداده یگردآور

، هاینههزو کاهش  شکیپز ی، کاهش خطاهایفیتباک یخدمات مراقبت

که در  یقاتیخطا بوده و تحق دارای هایستمس ین. ا[0،4] کندیمکمک 

 ییخود خطاها هایستمس ینانجام گرفته نشان داده است که ا ینهزم ینا

باعث  ینکهعالوه بر ا یاطالعات یستمس یساختار یخطاها ینا .اندداشتهرا 
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و  یماردر روند درمان ب کالتیمش یجاد، باعث ایدهگرد هاینههز یشافزا

 [1،0]شده است  یماربه خطر افتادن جان ب ینهمچن

، رابط کاربر در تعامل کاربران با یاطالعات هاییستمسکه در  آنجا از

 یدبا یاطالعات هاییستمس بنابراین، کندیم یفاا ینقش مهم یستمس

 یفیتک ها و افزایشباعث کاهش هزینهداشته باشند تا  هایییتقابل

 هاییژگیو. باشدیم یریکاربردپذ هایتقابل یناز ا یکی. شوندمراقبت 

 ی، در زمان طراحیستمکاربران س یازز شناخت نبا استفاده ا یریکاربردپذ

 المللیینبسازمان  یدگاهاز د یریکاربردپذ یف. تعریایدم به دست یستمس

توسط کاربران  تواندیممحصول  یک ینکهعبارت است از ا یاستانداردساز

 ینگرفته و در ح قرار استفاده مورد، ینمع یبه هدف یدنرس یبرا یخاص

 مورد ینهزمکاربر را در  یت، رضاییو کارا یربخشاستفاده، ضمن داشتن اث

 سهولت یهامؤلفهشامل  یپذیردبررکا. [0،8]کند  ینتأم استفاده

از  یتو حما از خطا یپیشگیر، ریسپا خاطر سهولت ،ییکارا، یگیردیا

مهم  یهاشاخصاز  ین. همچنباشدیم یفشانکاربران در انجام آسان وظا

 از جهات یدبا هایستمس بنابراین، باشدیمکاربران  یت، رضایریکاربردپذ

 ،یطیمح هاییتوضع و ضعف نقاط شناخت با و دهش ارزیابی مختلف

 .[3،67] یدبهبود بخش را هایستمسبتوان 

 باشدیم یشگاهاطالعات آزما یستمس ی،اطالعات هاییستمساز  نوعی

آنجا . از کنندیم یفارا ا ینقش مهم یشگاهیآزما یندهایفرا که در بهبود

در  یمارب یصیتشخ یهادادهجمله  از یمارب یاتیاز اطالعات ح یبخش که

باعث بروز اشتباه در  یستمس ینوجود خطا در ا ،شودیمثبت  یستمس ینا

را به خطر  یمارانو انتخاب درمان شده و جان ب یماریب تشخیص

 [.66،62] اندازدیم

 یمقطع -یفیوصاز نوع ت یکاربرد یامطالعهو همکاران در  آقارضایی

مشکل را  612 ،یشگاهاطالعات آزما یستمس یریکاربردپذ یابیارز با عنوان

 مؤلفهتعداد مشکالت مربوط به  یشترینکه ب اندنموده ییشناسا

 یامطالعهدر  و همکارانش ی. صدوق[1]بوده است  ییو کارا یریپذانعطاف

 عاتاطال یستمس یپذیردبررکا با عنوان یاز نوع پژوهش کاربردی

که  یافتنددست  یجنتا ینمشهد به ا یدانشگاه علوم پزشک یمارستانب

درک شده، برآورده شدن انتظارات و قصد  یکاربر، سودمند یترضا

بوده  یستمس یتعدم موفق یا یتشاخص موفق یستماستفاده مداوم از س

 یستماز س یتکه سبب کاهش رضا یتمرکز بر رفع نواقص یناست، بنابرا

در  شده انجام یق. در تحق[0] رسدیم به نظر یشده است، ضرور

 یمارستانب یشگاهاطالعات آزما یستمدر س LIS یریخصوص کاربردپذ

Hill- Comb و  کنندهخسته یستمکه، س یافتنددست  یجنتا ینبه ا یزن

 درکقابل شدهداده یشنما العاتاط یبوده و برخ یچیدهجستجو پ

 [.69] یابد ییرتغ یکاربر شده است که رابط یهلذا توص اندنبوده

با استفاده  یابیبه دو گروه عمده: ارز یریکاربردپذ یابیارز یهاروش 

 ی. در بررس[60] شودیم یمتقس ینمتخصص یکاربران و بازرس نظر از

، ین، کاربران تحت مشاهده توسط محققیاطالعات یستمس یریکاربردپذ

انجام داده و  یاطالعات یستمس یک درخاص خود را  یفوظا یااهداف 

توسعه، با مشاهده و گوش دادن  گروه یو اعضا ینفعانمحققان، ذ

 [69،64] کنندیم یرا گردآور هادادهنموده و  بردارییادداشت

 یستمس یریکاربردپذ یزانشده است م یپژوهش سع ینا در

در  (Laboratory Information System: LIS) یشگاهاطالعات آزما

با استفاده  یزتبر یو درمان یمرکز آموزش یشگاهااطالعات آزم یستمسشش 

 نظر کاربران سنجیده شود.از 

 

 :هامواد و روش

اطالعات  یبوده است. گردآور یمقطع -یفیپژوهش از نوع توص ینا

 6931در سال  یزتبر یدرمان یپرسشنامه در شش مرکز آموزش یقاز طر

 استاندارد یاهپرسشنامهاطالعات،  یاست. ابزار گردآور گرفته انجام

(Questionnaire for User Interface Satisfaction: QUIS) و 

(System Usability Scale: SUS) استاندارد  یلبوده است که به دل

 .آن نبود یاییو پا روایی یینبه تع یازبودن ن

نحوه  یریگاندازه یبرا یستماستفاده از س یتقابل یاسمق پرسشنامهاز 

پرسشنامه از همچنین است.  شده استفاده یستمعمل کاربر با س

را  یوترکاربران از ارتباط با کامپ یذهن یترضا ،کاربرتعامالت  یتمندیرضا

، اصطالحات و یشنما صفحهشامل عوامل  یتعامل جنبه ارچه براساس

 شد. یریگاندازه یستمس هاییتو قابل یادگیری، عوامل یستمبازخورد س

بخش اول ، باشدیم یاصل شامل سه بخش ییپرسشنامه نها

کاربران، بخش  یشناخت یتجمع یاتخصوص در مورد سؤال 4 یرندهدربرگ

استفاده  یتقابل یاسمق سؤاالتشامل  ایینهگزپنج  سؤال 67دوم 

 تعامالت کاربر یتمندیپرسشنامه رضا سؤاالتو بخش سوم  یستمس

 یشگاهمطالعه جامعه پژوهش کاربران شاغل در بخش آزما ینا در .باشدیم

 یزتبر یدانشگاه علوم پزشک یدرمان -یمنتخب آموزش هاییمارستانبدر 

 (ی, شهدا, الزهرا, طالقانی, امام رضا, رازیمدن یدشه هاییمارستانبشامل )

 .اندداشتهرا  یشگاهاطالعات آزما یستمکه سابقه کار با س اندبوده

در  ابییبا توجه به محدود بودن جامعه مورد ارز هانمونهدر خصوص 

 13است که تعداد  شده استفاده یاز روش سرشمار یمارستانشش ب ینا
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پیش از شروع فرایند پژوهش، اصول اخالق در پژوهش بوده است.  نفر

نامی، رازداری و همچنین اختیار آگاهانه، حفظ بی مانند اخذ رضایت

 یآوراز جمع پس. کنندگان برای ترک پژوهش رعایت شدشرکت

 صورت بهشده و  وارد 22 نسخه SPSS افزاردر نرم هاداده ،هاپرسشنامه

 است. شده ارائهدر قالب جدول و نمودار  یفیآمار توص

 

 :هایافته

کاربر شامل پرستاران، پزشکان، کارمندان و  13مطالعه  یندر ا

با کننده شرکت یزانم یشترینکه ب شرکت کردند زمایشگاهآ کارکنان

از نظر  ین. همچنبوده است زمایشگاهنان آدرصد مربوط به کارک 0/04

با  یبازه سن یزانم یشترینب زن ودرصد  3/09با  یزانم یشترین، بیتجنس

 یشترینب ینبوده است. همچن 93تا  96درصد مربوط به سن  4/20

 یدرصد برا 1/49با  یشگاهاطالعات آزما یستممدت سابقه کار با س یزانم

  .بوده است سال 0 سابقه مدت

شده است  یبررس یاز چهار جنبه اصل یریکاربردپذمطالعه،  نیا در

 یو سادگ یچیدگیپ یزانمدهد، نشان می 6همان طور نتایج جدول 

شده  یبوده که خود از جهات مختلف بررس هاجنبه یناز ا یکی یستمس

 یدهسازمانمربوط به واضح بودن  یسادگ یزانم یناست. باالتر

 ی، مربوط به سادگیزانم ینترو کم درصد 6/17با  یشنماصفحه

 .درصد بوده است 3/00با  یشنماصفحه یسازبرجسته

 یشگاهاطالعات آزما يستمس یو سادگ يچيدگیپ يزانم -1جدول 

 های سادگی و پيچيدگیآیتم درصد فراوانی

9/03 

3/00 

6/17 

 نمایشصفحهسادگی کاراکترهای 

 نمایشصفحه سازیبرجستهسادگی 

 نمایشصفحه دهیسازمان سادگی و واضح بودن

 

 یهاجنبه یگرکاربران از د یترضادهد نشان می 2نتایج جدول  

 با یستمآسان بودن س یتمآ دهدیمبوده است که نشان  کاربردپذیری

 .را به خود اختصاص داده است یزانم ینباالتر درصد 0/43

 یشگاهاطالعات آزما يستمکاربران از س یترضا يزانم -2جدول

 درصد فراوانی ی رضایت کاربرانهاآیتم

 خطا به گویی سیستمپاسخ

 آسان بودن سیستم

 قدرتمندی سیستم

 فاقد انعطاف

 کیفیت متوسط سیستم

 بودن سیستم بخشرضایت

 جذابیت سیستم

 قابلیت استفاده و رابط کاری آسان

0/90 

0/43 

2/91 

2/91 

1/07 

8/00 

2/91 

0/02 

 

که  دهدیمنشان  را یستمس یمربوط به سودمند هاییافته 9جدول 

 وضوح درکاربران  مربوط به موافق بودندرصد  3/17با  یزانم یشترینب

 درصد 4/09 با یزانم ینو کمتر بوده یستماصطالحات و اطالعات س

 .باشدیم یستمبودن کاربران از سرعت س یمربوط به راض
 

 ميزان سودمندی سيستم اطالعات آزمایشگاه -3جدول 

 درصد فراوانی دیهای سودمنآیتم

 سیستم قابلیت بودن آسان موافق

 موافق واضح بودن اصطالحات و اطالعات سیستم

 رضایت از سرعت سیستم

 موافق استفاده واژگان مناسب

 خطا هایپیاممفید بودن 

 موافق پایایی سیستم

6/44 

3/17 

4/09 

4/41 

6/44 

3/00 

 

 یستمس یادگیری یتقابل در خصوصرا پژوهش  هاییافته 0جدول 

بوده  یکاربرانمربوط به درصد  12 با یزانم ینکه باالتر دهدیمنشان در 

 .اندبوده یستمس یخطا و آزمون یکه موافق آسان
 

 یشگاهاطالعات آزما يستمس یادگيری يتقابل يزانم -4جدول 

یجنتا یدرصد فراوان   

وخطاآزمون یآسان موافق  

ساده یوهبه ش یفوظا انجام  

راهنما یامپ بودن مفید  

یلیمواد مرجع تکم موافق  

12 

0/43  

8/44  

2/42  

 

 گيری:نتيجهبحث و 

است، در کل از نظر  آمده دستبهحاضر  یقکه از تحق اییجهنتطبق 

بوده و مشکل  ینسب یسادگ یدارا یشگاهاطالعات آزما یستمکاربران، س

 یشنما صفحه ینداشته و کاراکترها یستمس یبا رابط کاربر یخاص

 یابیبا عنوان ارز Alanazi اما در مطالعه .اندبودهو ساده  مفهقابل

 Hill–Comb یمارستاندر ب یشگاهاطالعات آزما یستمس دپذیریکاربر

و  کنندهخسته یستمس چون ،دهند ییررا تغ یشده تا رابط کاربر یهتوص

 درک قابل شده داده یشاطالعات نما یبوده و برخ یچیدهجستجو پ

 . [69اند ]نبوده

 با عنوان همکارانش و حاجیکه توسط  یامطالعهطبق  ینهمچن

 یمارستانیاطالعات ب یستمس یو پاتولوژ یولوژیراد هاییرسیستمز زیابیار

 گرفتن نظر در با یدبا یستمکه س یافتنددست  یجنتا ینانجام گرفته به ا

 ارتقا و بهبود مناسب زمانی در مقاطع کاربران یو اطالعات کاری نیازهای

 یسه. با مقا[3] باشد کاربران اطالعاتی نیازهای پاسخگوی بتواند تا ابدی
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 یچیدگیو پ یاز بعد سادگ یافته انجام یهاپژوهشپژوهش حاضر با  نتایج

 .باشدنمی همسو یجهنت یستمس

کاربر  یتاز مطالعه حاضر، از جهت بعد رضا آمده دستبه یجنتا طبق

و  اندداشته ینسب یترضا میستکاربران از س یطورکلبه، یستماز س

 یبرا یفاقد انعطاف کاف یساده و مناسب بوده ول یستممعتقدند س

مشکالت و  یستمنظر آنان س از .باشدیممتفاوت  یطبا شرا یسازگار

 یستفاقد مشکل ن یشهبه خطاها هم یستمو پاسخ س ددار یزن یاشتباهات

و  ییآقارضاکه توسط  ی. طبق مطالعاتشودیم یباعث توقف کار یو گاه

 یشگاهاطالعات آزما یستمس یریکاربردپذ یابیارز همکاران با عنوان

مشکالت  عدادت یشترینبکه  یافتنددست  یجنتا ین، به اگرفته انجام

 مؤلفهمربوط به ، تعداد ینو کمتر ییو کارا یریپذانعطاف مؤلفهمربوط به 

 . [1]بود و اصالح خطاها  یی، شناسایصکمک به کاربران در تشخ

 با و همکاران یکه توسط صدوق یگرد یامطالعهطبق  ینهمچن

 یدانشگاه علوم پزشک یمارستانب اطالعات یستمس یپذیردبررکا عنوان

درصد از  8/06 که یافتنددست  یجنتا ینبه ا ،گرفته انجام مشهد

پژوهش حاضر با  یسه. با مقا[0]بودند  یراض یستماز س دهندگانپاسخ

 یستمکه کاربران از س آیدیم به دست یجهنت ینا یافته انجام یهاپژوهش

 یستممعتقدند س یول دانندینماستفاده  یرقابلرا غ یستمبوده و س یراض

دارد که بهتر است رفع شوند تا  یبوده و مشکالت یانعطاف کم یدارا

 .یابد یشافزا یستمانعطاف س یزانم

 دستبه ستمیس یحاضر از بعد سودمند یقکه از تحق اییجهنت طبق

را واضح  یستمشده در س آمده است، اصطالحات و اطالعات استفاده

کردند. طبق  یابیارز را متوسط یستمس یتدر کل قابل یول دانندیم

 یستمس یپذیردبررکا و همکاران با عنوان یکه توسط صدوق یمطالعات

 ین، به ارفته گانجام مشهد یدانشگاه علوم پزشک یمارستاناطالعات ب

 یراض یستماز س دهندگانپاسخدرصد از  8/06 که یافتنددست  یجانت

را داشته و  یستممداوم از س استفادهدرصد از کاربران قصد  2/10بودند. 

معتقد  یستمس یرا درک کرده و به سودمند یستمس یددرصد فوا 08

از کاربران را برآورده کرده بود.  درصد 8/43 انتظاراتتنها  یستمبودند. س

، یستممداوم از س استفادهدرک شده و قصد  یسودمند ین، بینبر ا افزون

، برآورده شدن انتظارات یستمس یکارآمدو  یستممداوم از س استفادهقصد 

  .[0]داشت وجود  یهمبستگ یستممداوم از س استفادهکاربر و قصد 

 یستمس یریکاربردپذ یابیبا عنوان ارز Alanazi مطالعهاما در 

بوده  یناظهار کارکنان ا Hill–Comb یمارستانبدر  گاهیشاطالعات آزما

تعداد  یلبه دل یستمس ینوجود دارد. همچن هاآن یبر رو یادیکه فشار ز

و سپس به کار  شودیممتوقف  یمدت یبراها درخواستاز  یادیز

در مورد  یدرخواست اطالعات اضاف LIS یستمس ین. همچنگرددیبرم

، اطالعات یجداشته و در هنگام مشاهده نتا مکان را یکاز  یشدر ب یمارب

با  .[69]شد یمداده  یشنما ،یستن یازکه مورد ن یماردر مورد ب یادیز

 ینا یافته انجامکه در داخل کشور  یامطالعهپژوهش حاضر با  یسهمقا

بوده  یستمس یموافق سودمند یکه کاربران تا حدود آمده دستبه یجنتا

بوده که  یستمس یتا دارند. مشکل در قابلر یستمو قصد استفاده از س

که در خارج از  یامطالعه یجاما نتا .باشد یم هایستمس ینا یارتقا یازمندن

 .باشدیمبا پژوهش حاضر  سویرهمکشور انجام شده، غ

آسان  یادگیری یتحاضر از بعد قابل یقکه از تحق اییجهنت طبق

 یستمراحت س یادگیریق مواف نسبتااست، کاربران  آمده دستبه یستمس

داشته و  یآسان یادگیری یتقابل یستمس آمده دستبه یج. طبق نتااندبوده

ندارند.  یستماستفاده از س یادگیریدر رابطه با  یکاربران مشکل خاص

ساده  به شکلخود را  یفوظا توانندیمو  دانندیم یدراهنما را مف هاییامپ

 یابیارز با عنوان همکارانش و اجیحکه توسط  یانجام دهند. طبق مطالعات

 انجام یمارستانیباطالعات  یستمس یو پاتولوژ یولوژیراد هاییرسیستمز

 است نتوانسته نظر مورد سیستم هنوزکه  یافتنددست  یجنتا ینبه ا گرفته

پژوهش  یج. نتا[3] باشد مطلوب یبررس مورد اطالعاتی ویژگی نظر از

 سویرهمغ یستمس یسودمند از جهت یافتهحاضر با پژوهش انجام 

 .باشدمی

 یریمطالعه، کاربردپذ یناز ا آمده دستبه یجنتا براساس یتنها در

شده است.  یابیاز نظر کاربران متوسط ارز یشگاهاطالعات آزما یستمس

در جهت  یفیتو ارتقا ک ییراتتغ یازمندن یشگاهاطالعات آزما یستمس

، معلوم حاصل از پژوهش هاییافته. طبق باشدیم یریکاربردپذ یشافزا

و کار  باشدیمکاربران ساده  یداز د یشگاهاطالعات آزما یستمد که سیگرد

آن آسان  یادگیریندارد و  یخاص یچیدگیپ هایستمس ینکردن با ا

 یکه منجر به ناسازگار باشدیم، فاقد انعطاف الزم یستمس یول باشدیم

 یستمس ینبنابرا .شودیمر خاص شده و مانع از ادامه کا یطبا شرا یستمس

 یشدر جهت افزا یفیتو ارتقا ک ییراتتغ یازمندن یشگاهآزما عاتاطال

 .باشدیم یریکاربردپذ

 سازییادهپبعد از  شودیم یکه طراح یستمیسشود پیشنهاد می

به  یشتریب هاییتقابلو شود ارتقا داده  هایستمس یفیتگردد بلکه کنرها 

بهبود و  یاز کاربران در راستا یظور، نظرسنجمن ینبه ا .آن اضافه گردد

 یناز ا آمده دستبه یجنتا یریکارگبه. باشدیم مؤثر یاربس یستمس یارتقا

 یریکاربردپذ یشافزا و یفیتک یمنجر به ارتقا تواندمی مطالعه
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 یهمکار عدمتوان به های این پژوهش میاز محدودیتشود.  یستمس

اطالعات  یستمنبودن کاربران با اسم س ، آشنایستماز کاربران س یبرخ

 اشاره کرد. از  یمارستانیاطالعات ب یستمبا س آن تفاوت و یشگاهآزما

 

 تشکر و قدردانی:

با  فناوری اطالعات سالمت یکارشناس نامهیانپامقاله حاصل  ینا

 عنوان بررسی میزان کاربردپذیری سیستم اطالعات آزمایشگاه با روش

(QUIS-SUSدر بیمار )6931 ستان های آموزشی درمانی تبریز در سال 

از کاربران  باشد. بدین وسیلهمی با حمایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

و  یرتقد یمانهصم مطالعه مورد در مراکز یشگاهاطالعات آزما هاییستمس

  .گرددیم تشکر
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Abstract 
 

Aim: Applicability is the extent to which a particular product can be used by specific users to 

achieve specific goals in a specific field with effectiveness, efficiency, and satisfaction. Due to 

the fact that the lab information system plays an important role in improving laboratory 

processes and some vital information of the patient is recorded in this system, the existence of 

an error in this system endangers the patient. The purpose of this study was to measure the 

applicability of the laboratory information system in hospitals affiliated to Tabriz University of 

Medical Sciences using two methods of System Usability Scale and Questionnaire for User 

Interface Satisfaction. 

Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in Tabriz University of 

Medical Sciences in 1396. A QUIS and SUS standard questionnaire was used to collect 

information. After translation, its validity was confirmed by a number of professors. The 

research population consisted of users working in six educational centers of Tabriz University 

of Medical Sciences who had experience working with the laboratory information system. 

Because of the limited number of users, the census method has been used and the sample size 

is 69. The data obtained in the SPSS is imported and presented in the form of tables and charts. 

Results: In total, 40.07% of the users were satisfied with the system, with the highest degree 

of satisfaction with the system's convenient learning with 54%, followed by the system's 

usefulness with 50.07% satisfaction. 

Conclusion: According to the findings of the present study, it became clear that the 

information system of the laboratory was simple to use from the viewpoint of users, and the 

operation of these systems was not complicated and easy to learn, but the system lacked the 

flexibility that should be taken into consideration when designing this system. 
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