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  .68-57 ؛ صفحات1400 پاییز؛ سومشماره ؛ هفتمپزشکی نوین؛ دوره رسانی مجله اطالع

 دهیچک

 یازمورد ن ییو محتوا یمطالعه ساختار فن ینشود، در ا یاعتبار اطالعات م یشسالمت موجب افزا یهاپورتال یدر طراح یالزامات فن یترعا هدف:

 .شده است ییها شناساپورتال ینا یجاددر ا

حوزه سالمت از  یهاپورتال یدر طراح یازمورد ن یو الزامات فن هایتقابل ییشناسا یانجام شده است. برا 1399ه که در سال مطالع یندر ا :هاروش

 ، Elsevier ،EBSCO ،Scopus ،Web of Science ،ProQuest یهایگاهدو روش مرور جامع و مصاحبه استفاده شد. جستجو در مقاالت پا یبترک

IEEE  ییهاواژهو با استفاده از Capabilities  ،Mechanisms ،Tools ،Technical Requirement ،Health Portals ،Portals ،Web Portals ، 
Patient Portals، انتخاب  یوب کشور که به روش گلوله برف ینفره از متخصصان حوزه طراح 12نمونه  یکاز  یزمصاحبه ن یهاانجام شد. داده

 یبندو دسته یشد. جهت کدگذار تحلیل و یهتجز ییمحتوا یلها به روش تحلشده است. داده یورآگرد یافتهساختاریمهن مصاحبه یکاند، در شده
 .استفاده شد MAXQDAافزار ها از نرمداده

ار دسته مقاله به دست آمده است که در چه 16سالمت از  یهاپورتال یطراح یبرا یالزام یژگیو 138در بخش مرور جامع در مجموع  نتایج:

طبقه یرز 23و  یهشت طبقه اصل یزشدند. در مصاحبه با متخصصان ن یبنددسته یزبانم یهایژگیو و یطراح یمحتوا، ساختار محتوا، الزامات فن
 یزبان،م یهایژگیو یری،پذتوسعه یت،شامل، امن یهشت طبقه اصل ینشد که ا ییسالمت شناسا یهاپورتال یطراح لزاماتبه عنوان ا

 .شدن بود یمحتوا و اختصاص یریتبودن، مد یچندپلتفرم ی،سرعت و سادگ یری،پذکاربرد

 یتوانند جهت طراحیحوزه، م ینشده است که محققان و متخصصان ا ییشناسا یجامع از الزامات فن یبیپژوهش ترک یندر ا ی:گیرنتیجه

 .استفاده کنندها آنسالمت از  یحوزه یهااثربخش پورتال

 .ینترنتا یمار،پورتال ب ی،ب پورتال، الزامات فنوها: کلیدواژه

 پژوهشی نوع مقاله:

 29/7/1400پذیرش مقاله:                11/7/1400اصالح نهایی:         8/3/1400 دریافت مقاله:

 :7(3) ؛1400 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . سالمت یحوزه یهاپورتال یطراح یالزامات فن ییشناسا .محمدرضا یدرخش یضیف، ر کمالپویقل، یدسع یریدستگ، حسن یشاهرخ، یالراننده کالنکش ل، اهللخارا روح ارجاع:

57-68 . 

  

  مقدمه:
 یاربس یمنابع اطالعات ی،اطالعات هاییستمو س ینترنتبه ا یدسترس

 یکیاطالعات سالمت  ،یانم یندهد. در ایافراد قرار م یاررا در اخت یادیز

را به خود اختصاص داده  ینترنتجستجو شده در ا یهانعنوا یشتریناز ب

 فرد یاخود  یاز هشتاد درصد بزرگساالن برا یشترمتحده ب یاالتاست. در ا

 ی[. فناور1] اطالعات مربوط به سالمت را جستجو نمودند یگرید

انجام  ینو مراقب یمارانب یرا در توانمندساز ینقش مهم تواندیاطالعات م

کردن و  یشدن، همکار یرباعث، درگ تواندیکه م جمله آن دهد، از
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 یقاز طرها آنقدرتمند کردن  ینسالمت و مراقبت و همچن یریتمد

 [. 2] شودها آناطالعات به  یقتزر

تحت  هاییاورناستفاده از ف ینهمختلف در زم یاتتوجه به نظر با

 یندآفر یلابزارها جهت تسه ینتراز مناسب یکیگفت که  توانیوب م

درگاه امن  یک یمارها هستند. پورتال براقبت، ارتباطات و آموزش پورتالم

و متخصصان مراقبت سالمت  یمارانبر وب است که ب یمبتن یو خصوص

سالمت را  مربوط به هاییامو پ یجنتا یر،که مستندات، تصاو کندمیرا قادر 

بت خود تا در امر مراق کندیکمک م یمارانها به ب. پورتالیندتبادل نما

که دارند ارائه  یازهاییاز ن یدرک درستها آنشوند و به  یردرگ یشترب

 مراقبت سالمت مدرن به یهااز ضرورت یکی یکالکترون سالمت دهدیم

به بهبود  تواندیاطالعات سالمت م هاییستم. تعامل سآیدیحساب م

 یدمراقبت سالمت کمک نما هاییستمبه س یو دسترس ییکارا یفیتک

[3،4 .] 

جمله فراهم نمودن امکان  از یادیز هاییتسالمت قابل هایپورتال

امن اطالعات مربوط  یگذاردهنده، اشتراکو ارائه یمارب ینب یمنارتباط ا

 یبهبود دسترس یشافزا یاتی،عمل هایینهدر هز ییجوصرفه ی،به سالمت

 یمختلف سالمت هایینهرا در زمها آن یتبه اطالعات و وضوح و شفاف

مانند پرونده  یبعداً در ابزارها توانیمها آنو از اطالعات  کندیفراهم م

 یریتو مد یصیتشخ یابزارها یسک،ر یابیسالمت، ابزار ارز یکالکترون

 [.5] مزمن استفاده کرد هاییماریب

باعث شده که حجم  یها از نظر کماز حد پورتال یشامروزه رشد ب

منتشر شده و  اصیز چارچوب خا یرویاز اطالعات بدون پ یمیعظ

امر موجب شده  ینا جستجوکنندگان اطالعات شود. و یموجب گمراه

از الزامات ها آناز صفحات  یبرخ یاها پورتال یناز ا یاست که برخ

 ییها[. استفاده از پورتال6] استفاده نکنند یو استاندارد مشخص یطراح

 یازن ردمو یتانداردهااز اس یتریینو اعتبار سطح پا یکه از نظر طراح

از  یکنندگان نتوانند بهره کافاستفاده یا یمارانشود که بیموجب م ،باشد

روش  ینبار استفاده از ا یناطالعات را برده و به طبع، پس از چند یفناور

انجام گرفت،  Wilsonمطالعه توسط  یک[. در 7] شوندیدلسرد م

ارائه  ماتخد یفیتا کر یتوب سا یک یرشو پذ یتعوامل موفق ینثرترؤم

 خدمات عنوان شده است ینبه ا یابیشده و سهولت و سرعت در دست

و همکاران سهولت کاربرد، نگرش کاربران، در  یرزاخانی[. در پژوهش م8]

 یکدر  یازاز عوامل مورد ن یستمدسترس بودن و رغبت به استفاده از س

 [. 6-9] پورتال به شمار آمده است

 یهمکاران برا و یآبادوسط شمسکه ت یگریدر پژوهش د

از راه دور سالمندان را  یشپا یسامانه برا یک یالزامات فن ییشناسا

سامانه را در پنج دسته  ینا یطراح ینمود، که الزامات برا ییشناسا

الزامات  ی،شامل الزامات عملکرد یبنددسته یننمودند که ا یبنددسته

[. اگرچه 10] ودب یارتباط هایتیرساخکاربردها، ابزارها و ز یرعملکردی،غ

پورتال  یطراح یالزامات فن ییشناسا ینهدر زم یتاکنون مطالعات مشابه

 یدکأت یشترب یانجام شده است ول یو ارتباط یاطالعات یهاسامانه یرسا یا

مطالعه  یندر ا یها به صورت عام بوده است ولپورتال یرو مطالعات بر ینا

 تمرکز مطالعات بر سالمتخاص حوزه  زهاییاها و نیتبا توجه به حساس

 ،مطالعه ینشده است. هدف ا یمحوزه سالمت تنظ یهاپورتال یرو

حوزه سالمت  یهاپورتال یطراح یبرا یازمورد ن یالزامات فن ییشناسا

  .است

 

 : هامواد و روش

انجام شده است.  1399این مطالعه از نوع ترکیبی است و در سال 

مصاحبه استفاده شد. ابتدا  کیب دو روش مرور جامع ودر این مطالعه از تر

 ، Elsevier هایپایگاهمقاالت  صورت جستجو در بهیک مرور جامع 

EBSCO ،Scopus ،Web of Science ،ProQuest  وIEEE  انجام

 مانندیی هابا جستجوی واژهپژوهشگران راستا همین در  .شد

Capabilities ،Mechanisms ،Tools ، Technical Requirement ، 

Health Portals ،Portals ،Web Portals ،Patient Portals ،Extension، و 

انجام دادند.  بدون محدودیت زمانییک بررسی جامع  ،هاترکیب این واژه

که منطبق با معیارهای ورود بودند، استخراج های مقاالت یافت شده داده

های فنی ار مطالعه و ویژگیها شامل سال، مکان، روش، ابزگردید. این داده

 تجزیهها به روش تحلیل محتوایی نهایت داده های پورتال بود. درو قابلیت

 تحلیل شد.  و

 به مطالعه شامل موارد زیر بود: مقاالت ورود یارهایمع

 شامل الزامات فنی برای طراحی پورتال باشد. -1

 های حوزه سالمت بحث شده باشد.بر روی پورتال -2

 .ان انگلیسی باشدمقاالت به زب -3

صورت رایگان یا پرداخت هزینه قابل دستیابی  متن کامل مقاالت به -4

  باشد.

 ،Notes ،Reports به عنوان معیارهای خروج نیز مطالعاتی از نوع

Books ،Book Chapter، Conference Papers and Case 

Reports ی از مطالعه کنار گذاشته شدند. همچنین مقاالتی که در حوزه
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 1400، پاییز دوره هفتم، شماره سوم، رسانی پزشکی نویناطالعمجله  

 

های صنعتی، فروشگاه اینترنتی و یا شرکتی بودند از این طراحی پورتال

 مطالعه کنار گذاشته شدند.   

مقاله جهت استخراج  16نهایت  مقاله یافت شده، در 342عداد از ت

متخصصین طراحی وب در  از مرور جامع، از ها انتخاب گردید. پسداده

ار دو تن از متخصصین ی سالمت مصاحبه به عمل آمد. برای این کحوزه

این حوزه به روش هدفمند انتخاب شدند. در ادامه از تکنیک گلوله برفی 

گیری تا دستیابی به اشباع ها استفاده شد. نمونهبرای انتخاب سایر نمونه

 نفر رسید. 12شوندگان به نهایت تعداد مصاحبه ها ادامه یافت. درداده

. انتخاب زمان و مکان بوددقیقه  48 هامصاحبهمیانگین مدت زمان 

ابتدا  هنگام مصاحبه، در شد. نییها بنا به عالقه و انتخاب تعمصاحبه

کنندگان توسط شرکت انهآگاه تیو فرم رضا کیاطالعات دموگراف

همچنین کلیه مراحل این پژوهش با در نظر گرفتن اصل  .گردید لیتکم

در  نجام گردیدکنندگان اداری و رعایت محرمانگی اطالعات شرکتامانت

یند مصاحبه با استفاده از یک راهنمای مصاحبه شامل آادامه طی یک فر

آورده شده است(  هاوستیپصورت فایل ضمیمه در قسمت  بهسؤال ) 8

کنندگان دارای های الزم از این متخصصین به عمل آمد. شرکتپرسش

سال و یا حداقل یک مقاله در زمینه طراحی  3حداقل سابقه کار 

روش تحلیل "های مصاحبه نیز به تحلیل داده های سالمت بودند.رتالپو

ها نوشته که ابتدا متن مصاحبهطوری کیفی صورت گرفت. به "محتوای

ـاشده و چند بار مورد بازخوانی قرار گرفت  ی از ت آن حاصـل  درکـی کـل

ی واحدها -2استخراج واحد معنایی   -1ی مرحله 5سپس طی  شـود

تحلیل مورد نظر انجام  تم -5طبقه یا دسته و  -4 کدها -3ده معنایی فشر

 MAXQDAافزار ها از نرمبندی داده. جهت کدگذاری و دسته[13] شد

 .استفاده شد 10نسخه 

 

 :هایافته

ها و مرور جامع به حاصل از مصاحبه یهایافتهها در دو قالب افتهی

مقاالت را  یروند انتخاب و غربالگر یکآورده شده است. در شکل  یکتفک

استخراج شده از مقاالت در  یهاو پس از آن داده کنیدیمشاهده م

  .آورده شده است 1جدول 

 

 های الکترونیکیاز پایگاه دادهانتخاب و غربالگری مقاالت  -1کل ش

59 

 

   تعداد مقاالت بعد از حذف تکراری ها
(n = 234 ) 

 مقاالت تمام متن واجد شرایط 

(n = 65) 

کنار  مقاالتی که به دالیل مختلف

  گذاشته شده

(n = 36) 

 مطالعات وارد شده به سنتز کیفی
(n =16) 

  غربالگری شده

(n = 101) 

دلیل نامرتبط ه کنار گذاشته شده ب

 بودن عنوان

 (n = 241) 

Web of 

science  

(n =97) 

Scopus  

(n =123) 

PubMed  

(n =87) 

ProQuest 

(n=27) 

IEEE  

(n =34) 

Embase  

(n =44) 

راریتک    

(n =70) 

مقاالت کنار گذاشته شده به دلیل 

  نامرتبط بودن داده ها
(n = 49) 
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 استخراج شده از مقاالت یهاداده -1جدول 

 های موردنیاز پورتالها و ویژگیآیتم سال رفرنس

Wilma Kuijpers 

et.al [14]  

2015 

 دسترسی به پرونده الکترونیکی پزشکی •

 هاتعیین قرار مالقات •

 مشاوره الکترونیکی •

 جامعه آنالین بیماران •

 گزارش  نتایج توسط بیمار •

 ثبت بازخورد توسط کاربر •

 پایش بیمار •

 بخشی آنالینبرنامه توان •

 اجتماعی -برنامه آنالین مدیریت روانی  •

Yeong Joo Hong 

et.al [4]  

2019 

 نجستجوی آنالی •

 نقشه تعامل پذیر •

 یافتن پزشک •

 تماس با ما •

 تقویم تعاملی یا رویداد یاب •

 تور مجازی •

 ابزار اتجارت الکترونیکی •

 پرداخت صورتحساب آنالین •

 ثبت نام آنالین •

 برقراری ارتباط آنالین با پزشک •

 دستیابی به سوابق پزشکی و نتایج آزمایشگاه •

 نسخه نویسی آنالین •

 آموزش تعاملی بیمار •

 واتاق گفتگ •

 ایمیل برای بیمار •

 فروشگاه آنالین •

 ابزار برقراری ارتباط عمومی •

 های اجتماعیارتباط با رسانه •

 تشخیص و مراقب آنالین •

 های آنالینهای تعرفهبرآوردگر هزینه •

 قابلیت کار بر روی تلفن همراه •

 رابط کاربری مناسب •

 حساب امن و شخصی شد •

 ابزار حمایت از بیمار •

Elena Bellio et.al 

[15]  

2013 

 ثبت اطالعات الکترونیکی •

 مشخصات تماس •

 هاها، رویهسیاست •

 خبرنامه •

 مجله •

 وبالگ و انجمن •

 چت •

 های اجتماعیشبکه •

 وب تلویزیون •

 مشاوره الکترونیکی •

 نظرسنجی آنالین •

 ثبت شکایات آنالین •

 ارتباط با کاربران •

 جستجوی اطالعات سالمت •

AnnScheck 

McAlearney  [16]  

2019 

 ساس تقاضااارائه خدمات بر  •

 جستجوی اطالعات سالمت •

 

 ارتباط با تیم مراقبت •

 پیام رسانی ایمن •

Kujala, Sari; et.al 

[17] 

2018 

 امکان پشتیبانی متخصصان •

 پیش بینی روند سالمتی بیمار •

 قابلیت استفاده باال •

 اطالع رسانی •

Zoran Gajic et.al 

[18]  

2009 

 خدماتی برای حامیان مالی •

 امکان سؤال از پزشک •

 ور جستجوی پیشرفتهتوم •

 دسترسی سریع به  اخبار، اطالعات و خدمات •

 و داروهاها آناطالعات در مورد  درم •

 ها و مقاالتپادکست •

 های گفتگوها، اتاقانجمن •

 آموزش مداوم پزشکی •

 ها و غیره(های تخصصی، پروژهها، کارگاه)کنفرانس •

 ها مقاالت(کتابخانه )منابع، کتاب •

 مقررات قانون پزشکی •

 قراری لینک بین نهادهای مختلفبر •

 محرمانه بودن اطالعات •

Steve Van den 

Bulck, et.al [19]  

2018 

ها، نتایج آزمایش،  های:)آلرژیانواع اطالعات بیماران در زمینه •

سوابق واکسیناسیون، داروهای مصرفی، لیست پزشکان بیمار ، سابقه خانوادگی،  

ها / اقدامات و شیوه زندگی یاحهای پزشکی / جرمشکالت پزشکی، ویزیت

 ها: سیگار کشیدن، ورزش(()مثال

 جستجوهای بیمار در اینترنت در حوزه سالمت •

 ها به پرونده پزشکیاضافه کردن یادداشت •

 ها، تجویز مجددها، مراجعهثبت قرار مالقات •

 ارتباط با پزشک •

 بیمه درمانی بیمار •

 کارفرمای بیمار •

 ثبت پارامترهای بیولوژیکی •

 های بهداشتیهای کلی مراقبتزینهه ثبت •

عنوان مثال: تزریق های پزشکی پیشگیرانه )بهیادآوری •

 آنفوالنزا(

 امکان ثبت نام جهت شرکت در تحقیقات پزشکی •

 امکان دسترسی سرپرست به پرونده فرزندان •

امکان برقراری ارتباط با سایر افراد با مشکالت  •

 بهداشتی مشابه

 با سالمتیط دریافت مطالب آموزشی مرتب •

 امنیت و حریم خصوصی اطالعات پزشکی •

 امکان ثبت درک بیمار از سالمتی خودش •

 امکان ثبت رضایت بیمار •

 های بهداشتیثبت کیفیت کلی مراقبت •

Wim G Groen 

et.al [20]  

2017 

 آموزش بیمار •

 هاقرار مالقات •

 ثبت بازخورد •

 برنامه تناسب اندام •
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 و همکارانخارا                                          سالمت                                                                                                                         یهاپورتال یامات طراحالز 

 

 1400، پاییز دوره هفتم، شماره سوم، رسانی پزشکی نویناطالعمجله  

 

پورتال سالمت  یک یطراح یبرا یالزام یتمآ یا یژگیو 138مجموع  در

 یتکرارها آناز  یمده است که برخآ شده به دست یمقاله بررس 16در 

قرار  2شکل  یبندرا در دستهها آن یتوان همهیم یاست که به طور کل

 .داد
  

 

 
 

بندی الزامات فنی استخراج شده از مرور جامعدسته -2شکل   

 

 EMR دسترسی به •

Maryam Haddad 

et.al [21]  

2012 

 پشتیبانی از مدیریت بیماری مزمن •

 به اشتراک گذاری منابع •

 .های صوتی / تصویریچت •

 پشتیبانی از مشارکت در آزمایشات بالینی •

 های داروییبازار شرکت •

 تله رادیولوژی، پشتیبانی از •

 هاها و تصاویر و فیلمدسترسی به گزارش •

 های ارتباطی و بایگانی تصاویرسیستم •

 پزشکانز پشتیبانی ا •

 ارائه دهنده خدمات ارتباطی •

 مالقات آنالین •

 پیام رسان •

 های دانش سالمت.پایگاه •

 پشتیبانی از تصمیم گیری •

 ثبت پارامترهای حیاتی سالمت •

 هشدارهای دارویی و سالمتی •

 امکان مشاوره از راه دور •

Manisha Jhamb, 

et.al [22]  

2015 

 نوبت دهی •

 اطالعات پزشکی مرتبط •

 

 هاشاطالعات آزمای •

 اطالعات داروها •

 درخواست مشاوره پزشکی •

Lena Hanberger 

[23]  

2013 

 وبالگ •

 پرسش و پاسخ •

 پژوهش •

 های آموزشیفیلم •

 بحث و گفتگو •

 های خارجیلینک •

 تماس با ما •

Blackburn, S. 

et.al [24]  

2019 

 آماده سازی های بیمار قبل از حضور در کلینیک •

 داشبورد کلینیک •

 م برای بیمارجابرنامه اقدامات قابل ان •

 تعیین هدف سالمتی برای بیماران •

 پیگیری و نظارت •

Risling, T. 

et.al [25]  

2018 

 گفتگو با بیماران و کارشناسان •

 هااطالعات مربوط به بیماری •
 برنامه ریزی مراحل سالمت در آینده •

SariKujala [17]  

2018 

 پشتیبانی متخصصین •

 قابلیت استفاده باال •

 اطالع رسانی •

 امات درمانقدتشریح ا •

Collins, S. 

et.al [26]   

2018 

 استانداردها •

 حریم خصوصی و امنیت •

 طراحی کاربر محور •

 

 سازی آسانپیاده •

 داده و محتوای با کیفیت •

 پشتیبانی از تصمیم بالینی •

61 
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 و همکاران خارا                                                                                                                                                                 سالمت  یهاپورتال یالزامات طراح 

0140پاییز، سومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرساناطالعمجله    

 ینمصاحبه شرکت نمودند، از ا یننفر در ا 12 تعدادنتایج نشان داد 

 یمدرک دکتر ینفر دارا 6ن بودند. که ز نفر مرد و دو نفر 10تعداد 

بوده است و  یکارشناس یزارشد و دو نفر ن ینفر کارشناس 4 ی،تخصص

اند. را داشته یتسا یاحداقل دو پورتال  یاندازسابقه راهها آن یهمگ

ها آن یسال بوده است. حوزه تخصص 34افراد  ینا یسن یانگینم

 .افزار بودنرم یشبا گرا تریوو کامپ یپزشک یکانفورمات یسی،نوبرنامه

مطرح شده در  یهایتممصاحبه، آ ینکنندگان در اشرکت یدگاهد از

آورده شده است، جز الزامات  3در شکل شماره  یزکه به طور خالصه ن یرز

موفق هر  سازییادهپ یو برا باشدیپورتال در حوزه سالمت م یک یاساس

 .ظر گرفته شوندن موارد در ینا یستیحوزه با یندر ا یپورتال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هااستخراج شده از مصاحبه یالزامات فن یبندهستد-3شکل 
 

 تقریباً :بودن (Multi-platform) ییچند سکو -اول یاصل طبقه

اند بوده یدهعقپلتفرم بودن پورتال همیمالت یکنندگان بر روشرکت یتمام

 یناز ا یستیه سالمت باوزداشتند که هر پورتال در ح یدنکته تأک ینو بر ا

 یها... پورتال"که  داردیاز متخصصان اظهار م یکیبرخوردار باشد.  یتقابل

 یهاجمله دستگاه از فمختل یهاپلتفرم یبر رو یستیحوزه سالمت با

 ینو همچن یمرورگرها یو بر رو یوترتبلت، کامپ یل،متفاوت مانند موبا

 "اجرا باشد،مختلف قابل هایعاملیستمس

 یدکه متخصصان تأک یگرید مورد :یریکاربردپذ -دوم یاصل طبقه

 یشاننظر ا ها بود که ازپورتال یریکاربردپذ ،آن داشتند یبر رو یادیز

. در آیدیحساب م هر پورتال به یمهم برا یفن یهااز مشخصه یکی

 یتقابل" یستیسالمت، با یهانظر متخصصان پورتال از ،راستا ینهم

و تا حد  باشندداشته  ییباال "یادگیری یتقابل" یننمچو ه "استفاده

مطالب با توجه به  ینشو چ هایبندنظر تعداد منوها و رنگ امکان از

متخصصان بر کاربرپسند بودن  ین،هدف ساده باشد. عالوه بر ا یجامعه

 یپاستفاده از کل یی،خوانا یبایی،ز ی،و بصر یمتن یتو جذاب یستمس

آن  عاتمنوها و اطال یسادگ ینباال و همچن یکافگر یر،ها و تصاوارت

 .داشتند یادیز یدتأک

در نظر  یستمبودن س یرکاربردپذ یکه برا هایییژگیو یگرد جمله از

 Help)کمک یزمناسب، م یتگرفته شده است، دارا بودن نقشه سا

Desk)گونه  یمانند باز یابتکار هاییژگیکاربر بودن، و یازن ی، در راستا

استفاده از  طور ینها همو استفاده از برچسب (Gamification) بودن

بودن پورتال و انجام کارها  (Efficient) و توجه به کارآمد H یهابرچسب

باعث  هایژگیو ینمجموع ا یتکه رعا باشد؛یمعقول م یبازه زمان یکدر 

جمله دو  از یز،ن یگریباشد. موارد د یرپورتال کاربردپذ یککه  شودیم
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 و همکارانخارا                                          سالمت                                                                                                                         یهاپورتال یامات طراحالز 

 

 1400پاییز، سومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

 

کارآمد در درون پورتال، ارائه خدمات و  یچند زبانه بودن، جستجو یاه زبان

بودند، که مورد  یفن هاییژگیاز و یجزئ ی،مناسب و کاربرد هایلینک

 .متخصصان قرار گرفتند یدتأک

که با  ییهاباال در سامانه یتامن اشتن: دیتامن-سوم یاصل طبقه

اس است و جز حسو  یضرور یاربس کنندیکار م یماراناطالعات ب

 ینا . درآیدیحساب مبه هایستمس گونهینا یفن هاییژگیاز و ینفکال

 هاییژگیو ینترمهم "که  داردیشوندگان اظهار ماز مصاحبه یکی ،ینهزم

اطالعات در مورد  سری یک یها چون عموماً حاوگونه پورتال ینا

از  یتعداد ".است انآن یتهستند، امنها آنسازم یاها دهندهارائه یماران،ب

مطرح کردند  یزها را نگونه پورتال ینا یبرا یتالزامات ارتقا امن ینترمهم

شدند. عالوه بر موارد مطرح  یانب یتشاخه تم امنیردر ز 2که در شکل 

کاربران و  یتهو یینتع یهایتمآبر  اناز متخصص یشده در شکل برخ

 یدأکت یزرمز عبور امن ن دیجاو ا یتیکاربران در جهت مسائل امن ییراهنما

 .داشتند

ها با گونه سامانه این: شدن یاختصاص یتقابل -چهارم یاصل طبقه

 یستیبا ،شودیم یو مراقبان طراح یماراناز ب یفیط یبرا که ینتوجه به ا

از کاربران را داشته  یکهر  یازهایشدن بر اساس ن یاختصاص یتقابل

 یمختلف یازهاین ،که دارند ییهاتکاربران بر اساس تفاو ید... شا"باشد. 

شدن بر اساس خواست  یاختصاص یتقابل یدداشته باشند، پس پورتال با

 " .کاربر را داشته باشد

 ینمتخصصان معتقدند که ا برخی: توسعه یتقابل -پنجم یاصل طبقه

 ییامراقبان حوزه یا یمارانب یاساس یازهایبا توجه به ن یستیها باسامانه

بازه  یک یآن در ط از مده را پوشش دهد و پسع خاص چند مشکل

 یتقابل " گویدیباره م یندر ا یاکنندهتوسعه داده شود. شرکت یزمان

 یدبا ییراتباشه و اعمال تغ تهوجود داش یدپورتال با یبندیکرتوسعه و پ

 ینا یادباشه که کاربر ز یبه شکل یدبا یبندیکرپ ینقابل انجام باشه؛ و ا

ها اعمال بشه و نه یستمسیردر ز یشترب ییراتتغ نشه وه مسئله رو متوج

 " ر .ظاه

 یفن یهااز مشخصه یکی: در دسترس بودن -ششم یاصل طبقه

هاست. با پورتال ینکنندگان در دسترس بودن ااکثر شرکت یدأیمورد ت

و استفاده از آن منوط به  باشدیها تحت وب مسامانه ینا که ینتوجه به ا

امر با  یندر دسترس باشد که ا یدبا یشهپس هم، وجود شبکه هست

در  ینترنتا یمناسب و عدم قطع ی( قدرتمند، طراحینگ)هاست یزبانیم

از لحاظ  ": گویدیشوندگان ماز مصاحبه یکیطور که  ارتباط است. همان

شود  یهته یاز شرکت یدهاست با نکته توجه بشه که ینبه ا یدبا یدسترس

 " د.مکرر نداشته باش یو قطعد در دسترس باش یشهکه هم

لود شدن سامانه و  سرعت: یسرعت و سادگ -هفتم یاصل طبقه

 یاست که در طراح ینکات ینتراز مهم یکیآن  یطراح یسادگ

از صفحات  یکشود. سرعت لود شدن هر  یترعا یدسالمت با یهاپورتال

 .ساده باشد یدبا یباشد و منوها در حد عال یهثان 5تا  3 ینب

 Contentانتخاب : محتوا یریتافزار مدنرم -هشتم یصلا طبقه

Management System (CMS) در  یرساختمناسب وابسته به ز

که  یافراد و کسان یو فن یامکانات تخصص ینه،جمله هز دسترس از

بنا به نظر اکثر متخصصان  یباشد. ولیم ،رو بر عهده دارند یتسا یریتمد

ها و تم ی،از جمله، سادگ یتعددم یلبه دال WordPress استفاده از

بهتر  یشتیبانیکاربران و پ یبودن، تعداد باال یگانمتنوع، را هایهافزون

داشته باشند.  یشوندگان به وردپرس نظر مساعدترباعث شد که مصاحبه

 یهوردپرس  ینب ینبه نظرم ا ی... ول" گویدیباره م یناز خبرگان در ا یکی

 یرپذداره و به شدت تکامل یخاص یاحتر و یباییاس هست که ز ام یس

باعث  ینکنن و ایافزار استفاده منرم یناز ا یادر سطح دن هایلیهست خ

 یکنه نسبت به سیکه استفاده م ییهاینکنه و پالگ یداشده که تکامل پ

 یس ینکه ا یشهباعث م هایژگیو ینو ... ا یشترهب یلیمشابه خ یهااس ام

 ".تر باشهناسبم یهاس نسبت به بق ام

قسمت  ینمطالب ا: مناسب ینگهاست هاییژگیو -نهم یاصل طبقه

ورده شده آبه اختصار  3شدن مقاله در شکل  یماز حج یریجلوگ یلبه دل

 .است

شوندگان مصاحبه اکثر: پورتال یدامنه مناسب برا -دهم یاصل طبقه

 ینترنته از ااددر مورد استف یراًکه اخ یکه با توجه به مباحث کنندیم یانب

که کاربران  ینسب یناناطم یندر کشور شکل گرفته است و همچن یداخل

سالمت  یهاپورتال یراب IR بهتر است از دامنه ،دارند یداخل یهابه دامنه

 یدایرکتر یبرا یزن یگردامنه د یکزبان استفاده شود و حتماً از  یفارس

 .کردن به آن استفاده شود

در  خبرگان :ارائه اطالعات و خدمات یهااهر  -یازدهم یاصل طبقه

توان به متن، یموارد م یناشاره کردند که از ا یادیبه موارد ز ینهزم ینا

 یکی،اشکال گراف ی،فلش هاییلفا ی،گرافینفوپادکست، ا یدیو،و یر،تصو

 یهاشبکه یناس ام اس، پالگ ینکنفرانس، پالگ یدیوو ی،باز یمفر

اطالعات و خدمات را به  توانیها میوهش نیااشاره کرد که به  یاجتماع

 .کاربران ارائه داد

 یهاقالب ینترمناسب: یارتباط یهاقالب -دوازدهم یاصل طبقه
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ها از نظر خبرگان شامل، تاالر گفتگوها، پورتال گونه یندر ا یارتباط

ها، یناروب یجینگ،مس ینستنتا یکتینگ،کنفرانس، ت یدیوروم، وچت

و سامانه ارتباط مستمر با  یاجتماع یهاشبکه یهانیگاستفاده از پال

 .باشندیم یانمشتر

نظر  از: کاربران یجذاب برا هاییتقابل -یزدهمس یاصل طبقه

 ،تواند باعث جذب شدن کاربران شودیکه م ییهایتمتخصصان قابل

 :باشد یرتواند شامل موارد زیم

 یسپانسیور یهااستفاده از تم •

 یدجد یهانگام ارسال پسته کاربران یسازآگاه •

 جازه ثبت بازخوردها به کاربر •

 یجازه ارائه نظرات کاربران و مطرح کردن تجارب شخصا •

 و جذاب یدجد یهایناستفاده از پالگ •

 (Instant Messaging) یفور یرسانیامپ •

  (Ticketing) یمشتر یهادرخواست یریتمد •

 

 گیری:بحث و نتیجه

 یپژوهش، منابع غن ینت گرفته در اورمرور جامع و مصاحبه ص یجنتا

نموده است اگر چه اکثر  یرا گردآور یو طراح یتیامن ی،فن هاییژگیاز و

 هاییژگیو یکسریآن  یزبانیپورتال و م یمطرح شده برا هاییژگیو

وب هستند که در هر  یمتخصصان طراح یانمعمول و مرسوم در م یفن

 یزن هایییتمآ ی. ولیرندبگ ارمدنظر قر یستیبا یتپورتال و وب سا یطراح

. باشندیسالمت م یحوزه  یهاکه اختصاصاً مناسب پورتال یدمطرح گرد

سرعت  یت،امن یری،کاربردپذ هایینهشده در زم ییشناسا یالزامات طراح

 ینا سازییادهپ یازمورد ن یزبانم هاییژگیو ینو همچن یو سادگ

شده  یپژوهش گردآور تیاو ادب یننظر متخصص یقها که با تلفپورتال

 .باشدیپورتال سالمت م یک یبرا هایژگیجامع از و یبیاست، ترک

پژوهش  یاتنظر ادب اکثراً از ینموردنظر متخصص هاییژگیو و الزامات

مانند جستجوگر، امکان  یمثال امکانات عنوان به شدند،یم یتحما یزن

 هاییتقابل یت، امنتبادل اطالعات و ارتباطات هاییتقابل ین،مشاوره آنال

به  یزپژوهش ن یاتدر ادب ،شدند یانکه توسط متخصصان ب یرسانیامپ

[. 4,14] اندشده یانسالمت ب یهاعنوان الزامات پورتال شکل به ینهم

مطرح شده در مطالعه  یعملکردیرغ یازهایاز ن یاریبس ینهمچن

 یهایتقابل ی،، کاربرپسندیتیات امنو همکاران مانند الزام یآبادشمس

سو پژوهش هم ینا یهایافتهها با یادآورمختلف و  یهابه شکل یارتباط

با  ییهامطرح شده در آن مطالعه تفاوت یعملکرد یازهای. در ندباشیم

 یعملکرد یازهایاز ن یاریکه بس ییوجود دارد که از آنجا یمطالعه کنون

شود و یم یینتعکاربران  یهایژگیبه و با توجه یتوب سا یاهر پورتال 

 ینسالمندان بود، ا یهاالزامات پورتال ییمطالعه مذکور در جهت شناسا

  .[10] باشدیم یهها قابل توجتتفاو

 بر یدتأک یشترینشده، ب ینظر متخصصان و منابع بررس از طورکلی به

 یتپلتفرم بودن و داشتن قابل یاستفاده، مالت یتو قابل یسادگ یت،امن یرو

 که ینمختلف بود. نظر به ا یهاگروه ینو ماب ینتبادل اطالعات در ب

 یتو با توجه به حساس باشدیناامن م یاربس ینترنتا یطامروزه مح

 یتامن یرو تخصصان برمنابع و م یدو سالمت افراد تأک یپزشک تاطالعا

هر  یو توسعه یدر طراح یستیاست و امروزه با یرپذیهتوج یاربس

 یهدر توج . در نظر گرفته شود یاصل اساس یکعنوان  به یستمیس

ها لپورتا ینا که ینجه به ابا تو یزن یستمو قابل استفاده بودن س یسادگ

 یانو در م باشندیافراد جامعه قابل دسترس م یهمه یاز سو یتنها در

 ییباال یکباشند که سواد سالمت الکترون یافراد ممکن است کسان ینا

 یحت فرادکه همه ا شودیموجب م یاصل سادگ یتنداشته باشند، رعا

برقرار پورتال ارتباط  ینبا ا بتوانند یزندارند ن ییکه سطح سواد باال یافراد

 .[27-29] کرده و از آن استفاده کنند

 یستمابزارها و س یبا توجه به گستردگ یزپلتفرم بودن سامانه ن مالتی

 گیردیکه امروزه توسط افراد مورد استفاده قرار م ییها و مرورگرهاعامل

همه  یرو رباشد که بتواند ب یابه گونه یدسامانه با یناست و ا یهقابل توج

ت ارتباط ی[. قابل30] شود یاندازصورت مناسب راه ده بهموارد گفته ش

 یناست که در ا یلدل ینبه ا یزمختلف ن یهاافراد و گروه ینمتقابل ب

کارشناسان و متخصصان و محققان  ین،ها، مراقبخانواده یماران،ها بسامانه

افراد  ینا یانابل مارتباط متق یتحضور داشته باشند، پس قابل توانندیم

 .باشدیسامانه م یناز الزامات ا یکی

 یا یماریشدن بر اساس شدت ب یاختصاص یتمانند قابل یگر،د الزامات

اضافه کردن خدمات و  یپورتال برا یریپذتوسعه یت، قابلیمارسن ب

 یتسامانه و قابل یریکاربردپذ یدر راستا یشترکه ب یندهامکانات در آ

موارد از جمله  یرتند. سامخاطب هس یقهتوجه به سلاستفاده از آن با 

بود که  یاز جمله موارد یزگونه بودن ن یباز یتو قابل یعسر سانیریامپ

 .یدمطرح گرد یادگیری ینجهت جذب کاربر و سرگرم کردن کاربر در ح

پژوهش  ینوب در ا یجامع منابع و مصاحبه با متخصصان طراح مرور

در  یازمورد ن ییو محتوا ید ساختار فنها در موراز داده یمنبع غن

موارد  ینا یریکارگه نموده است که ب یجادسالمت را ا یحوزه یهاپورتال

سالمت توسط محققان و متخصصان و طراحان در  یهاپورتال یدر طراح
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بر  یمند، کارآمد و مبتنروش یهابه وجود آمدن سامانه اعثحوزه  ب ینا

عه را نسبت به ماد کاربران و عموم جامتواند اعتیشود که میمشکل م

 .خود جلب کند

 یهاپورتال یشده در طراح ییشناسا یشود از الزامات فنیم یشنهادپ

 ییهایژگیمطالعات و خبرگان بر و یدکأبا توجه به ت .سالمت استفاده شود

 ینشود که طراحان ایم یهبودن توص ییو چندسکو یسادگ یت،مانند، امن

تعداد محدود طراحان وب در  .رندیدر نظر گ یتعنوان اولوها را به یژگیو

سالمت در کشور، سبب  یهاحوزه سالمت و تازه بودن مفهوم پورتال

 حجم جامعه و به تبع آن نمونه مصاحبه شده است.    

 

 تشکر و قدردانی:

 یهو تشکر خود را از کل یرکمال تقد ینوسیلهمقاله بد ینا یسندگاننو

الزم  یهایژوهش همکارپ ینا یلیتکم یدر راستاکه  یزیعز ینمتخصص

 .یندنمایاند، اعالم مرا به عمل آورده

 

 ییدیه اخالقی:تأ

اهلل خارا  مصوب جلسه روح یمقاله برگرفته از رساله دکتر ینا

اخالق دانشگاه علوم  یتهو جلسه کم 2/98/ 10مورخ  یپژوهش یشورا

 .است IR.TBZMED.REC.1398.108 با کد اخالق  یزتبر یپزشک

 

 فع:تعارض منا

 .ندارند یتعارض منافع گونه یچه یسندگاننو

 

 سهم نویسندگان:

و  یورآمربوط به گرد یهایتاول( انجام فعال یسندهاهلل خارا )نوروح

 یالدرصد؛ ل 30مقاله  یینسخه نهاتأیید و  یسنویشپ یهها، تهداده یلتحل

بر مراحل انجام کار و دوم و مسئول( نظارت  یسندهراننده کالنکش )نو

سوم(  یسنده)نو یدرصد؛ حسن شاهرخ 20مقاله  یینسخه نهاأیید ت

 یریدستگ یددرصد؛ سع 20 یلدر تحل یمتخصصان و همکار هنگیهما

 یسنده)نو پوریدرصد؛ کمال قل 10مطالعه  یچهارم( طراح یسنده)نو

 یضیدرصد؛ محمدرضا ف 10 یلها و تحلداده یدر گرآور ییپنجم( راهنما

 .درصد 10 یجنتا یلظارت در تحلششم( ن یسنده)نو یدرخش

 

 حمایت مالی:

 یدانشگاه علوم پزشک یقاتمعاونت تحق یمال یتمقاله با حما ینا

 . انجام شده است یزتبر
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Abstract 
 

Aim: Considering technical requirements in the design of health portals increases the validity of 

information. This study identified the technical and content structure required to create these portals. 

Methods: This was a qualitative study which was conducted in 2020. A combination of comprehensive 

review and interview was used. The search was performed in Elsevier, EBSCO, Scopus, Web of 

Science, ProQuest, IEEE databases using the keywords such as Capabilities, Mechanisms, Tools, 

Technical requirement, Health portals, Portals, Web portals and Patient portals. Interview data were also 

collected from a sample of 12 web-design experts selected through snowball sampling method. The data 

were analyzed using content analysis method, and MAXQDA software V10 was used to encode and 

categorize the data. 

Results: In the comprehensive review section, a total of 138 required features for designing health 

portals were obtained from 16 articles. They were categorized into four categories: content, content 

structure, design technical requirements, and host features. From the interviews with the experts, eight 

main themes and 23 sub-themes were identified as requirements for designing health portals. These eight 

main themes included security, scalability, host features, usability, speed and simplicity, multi-platform, 

content management and customization. 
 

Conclusion: This study identified a comprehensive combination of technical requirements which can 

be used by researchers and experts in this field to effectively design health portals. 

Keywords: Patient Web Portal, Web Portals, Technical Requirements, Internet. 

How to cite this article: Khara R, Ranandeh Kalankesh L, Shahrokhi H, Dastgiri S, Gholipour K, 
Feizi Derakhshi MR. Identifying the technical requirements for designing health portals. Journal of 

Modern Medical Information Sciences. 2021; 7(3):57-68.  

 

Correspondence: 
Leila Ranandeh Kalankesh  

Department of Health Information Technology, School of Management and Medical Informatics, Tabriz University of 

Medical Sciences, Tabriz, Iran. 

Tel: + 98914 405 1068            Email: Lrkalankesh@tbzmed.ac.ir            ORCID: 0000-0002-4832-3170 

© 2021 The Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided 

the original work is properly cited.  [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jm

is
.7

.3
.5

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

http://dx.doi.org/10.52547/jmis.7.3.57
http://jmis.hums.ac.ir/article-1-308-fa.html
http://www.tcpdf.org

