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بهداشت و سالمت بانوان در جامعه است. زنان، با توجه به ساختار  یارتقا یگام برا نيزنان از بدن خود، نخست یشناخت و آگاه – چکيده

 است. یهورمون راتييتغ نینماد ا نیمشخص تر ،یقاعدگ .هستند ريدرگ یمشخص یهورمون راتييخود، به صورت روزانه با تغ یکیولوژیزيف

شده است. با  ديماهانه تول کليها در سآن راتييزنانه و تغ یهابه زنان در ارتباط با هورمون یرسان یمهبان، با هدف آگاهتلفن همراه افزار نرم

و  ودبدن خ یهابه صورت روزانه از سطح هورمون کل،يس نی. در اندینما یريگيرا ثبت و پماهانه خود  کليتوانند سیبرنامه، زنان م نیاستفاده از ا

به مراجعه به  ازيو ن ییو غذا یفرد یهامراقبت یبرا ییهاهيتوص از،ين مورد یخود آگاه شوند. اطالعات بهداشت یاثرات آنها بر جسم و خلق و خو

و  یصصهاست، به صورت تخآن ازيموردن یقاعدگ نهيدر زم یخودمراقبت یکه برا یاطالعات هيکل گر،یداشته باشند. به عبارت د اريپزشک را دراخت

هدف اصلی آن آنچه این نرم افزار را از سایر نرم افزارهای مشابه متمایز می سازد،  .رديگیقرار م او اريدر اختهر فرد، ماهانه خاص  کليبر اساس س

 کاربر در نرم افزار است. سویه اطالعات از سوی نرم افزار به کاربر، و نه دریافت و ثبت اطالعات از اطالع رسانی است که منجر به ارائ یعنی

 مهبان، نرم افزار تلفن همراه، قاعدگی، اطالع رسانی، خودمراقبتی -کلید واژه

 

 مقدمه -1

 یگام برا نیزنان از بدن خود، نخست یشناخت و آگاه

بهداشت و سالمت بانوان در جامعه است. زنان، با توجه به  یارتقا

 یهورمون راتییخود، به صورت روزانه با تغ یکیولوژیزیساختار ف

 نینماد ا نیمشخص تر ،یهستند. قاعدگ ریدرگ یمشخص

زنان، تنها  دنها در باست. اما، اثرات هورمون یهورمون راتییتغ

ها منجر به هورمون نیا راتییشود. تغ یمحدود نم یبه قاعدگ

شود.  یروزانه زنان م یدر زندگ یمشخص یو روان یکیزیاثرات  ف

خت بهتر تواند بانوان را در شنا یاثرات م نینسبت به ا یآگاه

 رساند.  یاریخود 

زنان به  ،یو اجتماع یخاص فرهنگ طیبه علت  شرا رانیا در

داشته باشند. عدم  اریاطالعات را در اخت نیا توانندینم یراحت

شرم و خجالت در ارتباط با مسائل  ،یعموم یارائه آموزشها

در ارتباط با  هیپا یوجود خرافات و اطالعات ب ،یمرتبط با قاعدگ

زنان در ارتباط با بسیاری از  یموضوع، منجر به عدم آگاه

ها شده ماهانه آن رخداد فیزیکی نیتربه عنوان متداول یقاعدگ

 نیکه امکان ارائه ا میمساله، برآن شد نیحل ا یاست. در راستا

، یو شخص یخصوص لهیوس کیاطالعات به زنان را با استفاده از 

فراگیر شدن تلفن همراه این  .میفراهم آور ،نهاتلفن همراه آ یعنی

امکان را فراهم آورده است که نرم افزارهای اطالع رسانی در 

های مختلف، از جمله بهداشت و سالمت، به صورت حوزه

  راحتتری در اختیار عموم قرار گیرند.  

به زنان  یرسان یمهبان، با هدف آگاهتلفن همراه افزار نرم

ماهانه  کلیها در سآن راتییزنانه و تغ یهادر ارتباط با هورمون

 کلیتوانند سیبرنامه، زنان م نیشده است. با استفاده از ا دیتول

به صورت  کل،یس نی. در اندینما یریگیماهانه خود را ثبت و پ

و اثرات آنها بر جسم و  ودبدن خ یهاروزانه از سطح هورمون

 از،ین مورد یآگاه شوند. اطالعات بهداشتخود  یخلق و خو

به مراجعه به  ازیو ن ییو غذا یفرد یهامراقبت یبرا ییهاهیتوص

 یاطالعات هیکل گر،یداشته باشند. به عبارت د اریپزشک را دراخت

هاست، به آن ازیموردن یقاعدگ نهیدر زم یخودمراقبت یکه برا

در هر فرد، ماهانه خاص  کلیو بر اساس س یصصصورت تخ

 یدر ارتباط با ارتقا یاطالعات  ن،یهمچن. ردیگیقرار م او اریاخت

 ب،یترت نی. بددکن یم افتیدر یسطح بهداشت و سالمت فرد

این امکان در اختیار بانوان، به عنوان کاربر اصلی نرم افزار، قرار 

ها بهتر خود را بر اساس سطح و اثر هورمونمی گیرد که 

ن اساس یروزانه را بر ا یهاتیفعال ازیت نو در صور د،نبشناس

 کلیس هایخیافزار، تارنرم نیدر ا ن،ی. همچندنکن یزیبرنامه ر

به پزشک معالج کمک  ت،یقابل نیگردد. ایم رهیماهانه ثبت و ذخ
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ها را داشته یو فاصله قاعدگ خچهیتار یکند که امکان بررسیم

 .ردیقرار گ اریدراختباشد و بر اساس آن سابقه مراجعه کننده را 

به منظور حفظ حریم شخصی کاربران، تمام اطالعات سیکل 

شود و به هیچ ها ذخیره میماهانه کاربران، در تلفن همراه آن

یابد. همچنین هنگام نصب عنوان در بستر اینترنت انتقال نمی

طالعات تلفن شود هیچ دسترسی به امهبان، از کاربر خواسته نمی

ها در راستای جلب این سیاستگزاری فعال کند.ا همراه خود ر

حمایت و اعتماد کاربران برای استفاده از نرم افزار درنظر گرفته 

 شده است.

 قابليتهای نرم افزار مهبان  -2

در این بخش قابلیتهای نرم افزار به تفکیک شرح داده می 

 شود.

 تقویم قاعدگی -2-1

ختیار هایی که برنامه کاربردی مهبان در ایکی از قابلیت

نمایش داده  1شکل که در  دهد، تقویم آن استان قرار میکاربر

که بر پایه تقویم شمسی است، سیکل  ،. در این تقویمشده است

تقویم بر اساس فاصله بین این شود. چیده می کاربر ماهانه

بدین ترتیب که در اولین شود. قاعدگی کاربر شخصی سازی می

ها و فاصله از قاعدگی قبلی استفاده، از کاربر فاصله بین قاعدگی

پرسیده می شود، و بر اساس آن تقویم قاعدگی برای ماه های 

بدین صورت، کاربران قادر خواهند بود  شود.آینده تنظیم می

 خواهد بود.شان ر روز، چندمین روز قاعدگیببینند ه

هر روز از این تقویم به صورت خاص نمایش داده 

شود. برای مثال دوره اول سیکل ماهانه، که دوران خونریزی می

شود. دوره دوم  که در آن است، به رنگ قرمز نمایش داده می

ها وضعیت سطح استروژن باال می رود و از نظر روانی معموال خانم

شود، دوره سوم انی مطلوبی دارند، به رنگ سبز نمایش داده میرو

شود، با رنگ سبز تیره مشخص گذاری شروع میکه با روز تخمک

گذاری به شکل خاص نمایش شده است. همچنین روز تخمک

ها روز تخمک گذاری خود داده شده است. علت آن است که خانم

ه ای برای بارداری یا در ماه جاری را بدانند و در صورتی که برنام

جلوگیری از آن دارند، از زمان تخمک گذاری خود مطلع باشند. 

هفته آخر دوره، به رنگ تیره نمایش داده شده است. در این 

مرحله که دوره سندروم پیش از قاعدگی معموال شایع است، 

های ناخوشایندی را تجربه ها حساغلب ممکن است که خانم

ای ره چهارم سیکل ماهانه به رنگ قهوهکنند. به همین علت، دو

 شود. نمایش داده می

 

 
 : تقویم قاعدگی1شکل 

توجه قرار  در چیدمان تقویم قاعدگی، این مساله مورد

گرفته است که معموال دو مرحله آخر )از زمان تخمک گذاری تا 

زمان قاعدگی بعدی(، اغلب دوره زمانی ثابتی به مدت دو هفته 

دارند. بنابراین، طول دوره قاعدگی هر چقدر باشد، معموال این 

زمان ثابت است. در حالی که دو دوره اول )قبل از تخمک 

ه قاعدگی می تواند متغیر باشد. گذاری( با توجه به طول دور

روزه است، روز  33بنابراین، اگر خانمی دارای دوره قاعدگی 

بنابراین، دو دوره درنظر گرفته می شود.  11تخمک گذاری روز 

شود. در حالی که اگر فاصله روز درنظر گرفته می 11مرحله اول، 

 11روز باشد، روز تخمک گذاری روز  22دو قاعدگی یک خانم 

 یم می شود.تنظ

ای از اطالعات همچنین در پایین این تقویم خالصه

شود. این اطالعات شامل تعداد روز سیکل ماهانه نمایش داده می

مانده تا شروع قاعدگی بعدی و تاریخ روز اول قاعدگی بعدی باقی

 باشد.می

 شرح حال روزانه -2-2

یکی از مشکالتی که بانوان با آن مواجه هستند، عدم 

مهبان با ارائه  ات درست در زمینه قاعدگی است.وجود اطالع

این مشکل و ارائه اطالعات روزانه رفع سعی در  شرح حال روزانه،

ها و اثرات مختلفی جسمی و روانی در ارتباط با سطح هورمون
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به ازای هر روز از  شرح حال روزانه، مرتبط با آن است. در قسمت

از قبیل تغییرات هورمونی، اثرات  یطالعاتا دوره قاعدگی

پیشنهاد های فردی و جسمانی، اثرات روانی، رژیم غذایی، مراقبت

الزم به ذکر است که این  شود.مراجعه به پزشک نمایش داده می

اطالعات بر اساس تقویم قاعدگی هر فرد در اختیار او قرار داده 

 13روز  ک روز مشخص مثالمی شود. بنابراین، اطالعاتی که در ی

روز است  22برای فردی که طول دوره قاعدگی او  شودارائه می

متفاوت از اطالعاتی است که در اختیار فرد دیگری با طول دوره 

 گیرد.روزه قرار می 33قاعدگی 

یک نمودار به کاربران نمایش  بخش شرح حال روزانه،در 

های استروژن، که میزان هورمون (2شکل ) شودداده می

ماهانه مشخص کامل تستسترون و پروژسترون را در یک سیکل 

های مختلف را به این نمودار وضعیت اثرات هورمون کند.می

ارتباط در تواند یک دید کلی در این دهد و میکاربر نشان می

 اختیار کاربر قرار دهد.

با توجه به این که این یک برنامه کاربردی عمومی است و 

برای خانمها که  عبارتهای تخصصیکاربران آن متخصص نیستند، 

نیاز به توضیحات بیشتر دارد، با رنگ قرمز به صورت عمومی 

معنای آن کلمه  دتوانآن، می لمسمشخص شده است و کاربر با 

 ده کند.را مشاه

جمع  ]3-1[کلیه اطالعات این بخش بر اساس منابع 

 آوری و تهیه شده است.

 

 
 شرح حال روزانه: 2شکل 

های زیر در در هر روز اطالعات مختلفی به در بخش

 :اختیار کاربر قرار داده می شود

 رمونیوه تغييرات اطالعات -1-1-1

از انواع اطالعاتی است که در  یتغییرات هورمونی، یک

در این بخش، میزان شود. بخش شرح حال روزانه نمایش داده می

سه هورمون استروژن، تستسترون و پروژسترون در بدن، در هر 

شود. دانستن این اطالعات، به روز از سیکل ماهانه بیان می

ها های مختلفی که در بدن خانمهورمون کندکاربران کمک می

رد بشناسند و در ارتباط با تغییرات روزانه آنها اطالعات وجود دا

 دریافت کنند.

نمونه اطالعات در این بخش برای روز اول قاعدگی به 

 شرح زیر است:

در یک سیکل طبیعی ماهانه، در روز اول قاعدگی، "

های استروژن و پروژسترون در بدن شما در پایین ترین هورمون

استروژن، هورمونی است که در بدن سطح خود قرار دارند. 

های مثبت و انرژی است. به علت خانمها عامل ایجاد احساس

پایین بودن سطح استروژن در این روزها، ممکن است شما از نظر 

 "جسمی و روحی وضعیت ناخوشایندی داشته باشید.

 جسمانی اثرات اطالعات -1-1-2

در قسمت اثرات جسمانی، اطالعاتی راجع به تغییراتی که 

بیان  ،کنندبدن بانوان در روزهای مختلف قاعدگی تجربه می

شامل  هاست،که به دلیل تغییرات هورمون شود. این تغییراتمی

احساس درد یا تغییرات دمای بدن، افزایش یا کاهش وزن، 

 باشد.های ترشحات بدن میخستگی و میزان و ویژگی

در این بخش  ی که به عنوان نمونهاطالعاتقسمتی از 

 به شرح زیر است:ارائه شده است،  رای روز اول قاعدگی ب

روز شما ممکن است با گرفتگی عضالت و درد در ناحیه "

شکم همراه باشد. این درد معموال در ناحیه پایین شکم بوده و در 

خط وسط بیشترین مقدار را دارد. حتی گاهی به ناحیه کمر و 

حساس ضعف در تر هم کشیده شود. در اثر این وضعیت، اپایین

پاها و ناحیه کشاله ران نیز ممکن است احساس شود. نوع این 

درد به صورت متناوب است که حالت گرفتگی و آزاد شدن در آن 

 12احساس می شود. این دردها طبیعی است و  ممکن است بین 

ساعت ادامه پیدا کند. بنابراین، درد تا روز سوم قاعدگی  22تا 

شود. درد به مرور از شدت درد کم میمعموال طبیعی است، اما 

شکم می تواند با تهوع، استفراغ، کوفتگی و سردرد همراه باشد. 

ها می تواند در مجموع باعث یک حس عمومی ناخوشی همه این

 "شود.
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 روانی تغييرات اطالعات -1-1-3

در قسمت تغییرات روانی، اطالعاتی راجع به تغییراتی که 

در هر روز تجربه به علت تغییرات هورمونی بانوان از نظر روانی 

شود. این تغییرات ممکن است شامل احساساتی کنند بیان میمی

مانند افسردگی، احساس تنهایی، تحریک پذیری، اضطراب، نشاط 

همچنین در این بخش ممکن است  .و عملکرد بهتر ذهنی باشد

راهکارهایی مانند ورزش خاص برای بهتر کردن شرایط روانی 

 انوان پیشنهاد شود.ب

بخشی از اطالعات روانی ارائه شده برای روز اول قاعدگی 

 به شرح زیر است:

های استروژن و پروژسترون در بدن امروز میزان هورمون"

شما بسیار پایین است. به همین علت، خلق و خوی منفی  مانند 

افسردگی، تمایل به گریه کردن، احساس تنهایی و تحریک 

اول قاعدگی چندان دور از انتظار نیست. به عبارت  پذیری در روز

دیگر، حس و حال ناخوشایندی که در روزهای قبل داشته اید، 

 "ممکن است امروز نیز ادامه داشته باشد.

 غذایی رژیم پيشنهاد -1-1-4

با رعایت آن  بانوان ذایی یکی از نکاتی است کهرژیم غ

در تر پشت سر بگذارند. را تا حدی راحت ند سیکل ماهانهتوانمی

قسمت رژیم غذایی، اطالعاتی راجع به غذاهایی که کاربران باید 

اجتناب کنند یا بهتر است که مصرف کنند، در هر روز از سیکل 

های قاعدگی بیان شده است. این غذاها بر اساس وضعیت هورمون

 این پیشنهادات ممکن استشود. بانوان بررسی و پیشنهاد می

دار، پر ادویه و محرک یا توصیه به غذاهای کافئین اجتناب از

 بخش باشد.های آرامو نوشیدنی سالم کربوهیدرات آهن، مصرف

 فردی هایمراقب -1-1-5

بهداشت فردی در زمان قاعدگی در حفظ سالمت بانوان 

این بخش تهیه شده بسیار حایز اهمیت است. به همین منظور، 

از سیکل ماهانه بیان  است تا کاربران پیشنهاداتی که در هر روز

مرتبط با  شده است را اجرا کنند. این پیشنهادات ممکن است

های کاهش درد در روزهای قبل از قاعدگی یا در دوران روش

 خونریزی باشد.

 نمونه ای از این اطالعات به شرح زیر است:

مقداری استرس یا اضطراب احساس اگر در خود "

علت حساس بودن بدن کنید، این وضعیت ممکن است به می

شما نسبت به سطح باالی استروژن باشد. در این صورت، برای 

های کم کننده استرس توانید از روشبهبود وضعیت خود می

مانند یک پیاده روی آرام یا مدیتیشن در صورت نیاز استفاده 

 "کنید.

 پزشک به مراجعه پيشنهاد -1-1-6

هایی نشانهدر این بخش، برای هر روز از قاعدگی، عالیم و 

در صورتی که شود شده است که پیشنهاد میبه کاربران معرفی 

به پزشک خود بینند، ها را در خود میکاربران این عالیم و نشانه

عدم آگاهی به این عالیم ممکن است منجر به این مراجعه کنند. 

آنها را جود ها  به این عالیم بی توجه باشند یا وشود که خانم

هایی باشند که نیاز ممکن است نشانه. در حالی که نادیده بگیرند

مراجعه به موقع به پزشک به مراقبت یا درمان داشته باشند. 

تر شود یا فرآیند درمان را در بروز مشکالت جدیتواند مانع از می

بنابراین، وجود این بخش، کمک زمان مناسب آغاز نمایند. 

 ند.کشایانی به سالمت بانوان در این زمینه می

نمونه این اطالعات در هفته اول سیکل ماهانه به شرح 

 زیر است: 

خونریزی شدید )بیشتر از میزان طبیعی آن در حدود "

تواند موجب کم خونی شود. یک لیوان در کل دوره خونریزی( می

شود حتما برای بنابراین، اگر خونریزی شدید دارید توصیه می

ویژه اگر خونریزی شما به کاهش آن به پزشک مراجعه کنید. به 

های بزرگ خون است، حتما به پزشک مراجعه صورت دفع لخته

های کاهش درد استفاده ماه از روش 6-3 اگر به مدت کنید.

درد شما در دوره قاعدگی های بعد همچنان اید، اما در ماهکرده

شود، الزم است حتما برای بررسی شرایط به پزشک تکرار می

  "مراجعه کنید.

 تنظيمات -2-3

به صفحه کاربران جهت استفاده از این برنامه کاربردی، باید 

را انجام دهند. مراجعه کنند و تنظیمات  (3شکل )تنظیمات 

کاربران با پاسخ به دو  دسترسی به تنظیمات بسیار آسان است.

 سوال زیر، امکان استفاده از برنامه را خواهند داشت:

 های شما چند روز است؟معموال فاصله بین قاعدگی -

 چند روز از شروع قاعدگی قبلی شما گذشته است؟ -

در صورتی که کاربران انجام تنظیمات بسیار ساده است و 

نداشته باشند نیز اطالعات دقیق و کاملی از سیکل ماهانه خود 

توانند این تنظیمات را انجام دهند. به دلیل این که در می

گذاری، روزهای اول سیکل های مختلف، مانند روز تخمکزمان

شود تا ماهانه یا هنگام تنظیم مجدد، از کاربر سواالتی پرسیده می

پس از انجام تنظیمات، اطالعات سیکل ماهانه تکمیل شود. 
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شوند تا ودکار به صفحه تقویم هدایت میکاربران به طور خ

 .عات سیکل ماهانه خود را مشاهده کنندبتوانند اطال

 
 : تنظيمات3شکل 

 سيکل ماهانه تاریخچه -2-4

در بسیاری از موارد، مثال در زمان مراجعه به پزشک، 

های خود ممکن است کاربران نیاز به دانستن تاریخ قاعدگی

 مهباند. این اطالعات به صورت خودکار توسط داشته باشن

شود. ذخیره می (4شکل ) محاسبه و در تاریخچه سیکل ماهانه

شود که آیا در ابتدای هر سیکل ماهانه، از کاربران پرسیده می

شده است یا خیر. در صورت تایید، اطالعات  عقاعدگی شما شرو

شود شود و در این حالت، مشخص میدر بخش تاریخچه ثبت می

وسط کاربر صورت گرفته است. اما اگر اطالعات به که تایید ت

ثبت "افزار ثبت شده باشد، برای آن، صورت خودکار توسط نرم

 شود.نمایش داده می "افزارنرم

هرچند که تمام این اطالعات در تلفن همراه خود کاربر 

یابد، با این حال به شود و در بستر اینترنت انتقال نمیذخیره می

شخصی کاربران، امکان حذف تاریخچه برای  منظور حفظ حریم

 فراهم شده است. کاربران

 
 : تاریخچه سيکل ماهانه4شکل 

 راهنما -2-5

در برنامه کاربردی مهبان، یک قسمت راهنما تهیه شده 

افزار با راحتی هرچه بیشتر بتوانند از این نرم است تا کاربران

سواالتی که در این صفحه به آن پاسخ کاربردی استفاده کنند. 

 داده شده است، به صورت زیر است:

 منظور از سیکل ماهانه چیست؟ -

دانید اگر تعداد روزهای سیکل ماهانه خود را دقیق نمی -

 توان کرد؟چه می

 دهنده چیست؟هر روز در این تقویم نشان -

 امروز چطور در تقویم مشخص شده است؟ -

 چه معنی است؟ های مختلف این تقویم بهرنگ -

 توان به شرح حال روزانه دسترسی پیدا کرد؟چطور می -

 توان اطالعات تاریخچه را پاک کرد؟چطور می -

 های کاربردی مشابهبرنامه -3

جهت ثبت قاعدگی بانوان  های مشابه فارسیرچند برنامهه

راجع به شرح حال  یارائه شده است، ولی هیچ کدام اطالعات

هایی کنند. برنامهقاعدگی ارائه نمی روزانه بانوان در یک سیکل

امکان ثبت سیکل ماهانه و که در این زمینه وجود دارد، تنها 

 در  دهد.مشاهده آن را به کاربران می

 قابلیت         

 برنامه

 کاربردی

شرح حال 

 روزانه

تقویم 

 شمسی

تاریخچه 

 قاعدگی

    مهبان

    بانویار
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تقویم قاعدگی 

 per بانوان

lady 

   

    تقویم بانووی!

    صفحه قرمز

های آن های مشابه و قابلیتچند نمونه از برنامه 1جدول 

 شود.بیان می

 

 

 

 

 
 

 قابلیت         

 برنامه

 کاربردی

شرح حال 

 روزانه

تقویم 

 شمسی

تاریخچه 

 قاعدگی

 a   مهبان

 a   بانویار

تقویم قاعدگی 

 per بانوان

ladya 

   

 a   تقویم بانووی!

 a   صفحه قرمز

 های مشابه: برنامه1جدول 

 و کارهای آینده یريگجهينت -4

افزار تلفن همراه مهبان، معرفی گردید. این در این مقاله، نرم

افزار که با هدف ارائه اطالعات به بانوان در زمینه سیکل نرم

ماهانه قاعدگی ایجاد شده است، در راستای ارتقای سطح سالمت 

و بهداشت زنان در جامعه ایران تولید شده است. ایجاد تقویم 

قاعدگی بر اساس طول دوره قاعدگی به صورت خاص برای هر 

هورمونی، اثرات فیزیکی و کاربر، ارائه اطالعاتی در زمینه تغییرات 

روانی تغییرات هورمون، رژیم غذایی، نکات بهداشت فردی وخود 

از جمله اطالعاتی مراقبتی، و شرایط نیازمند مراجعه به پزشک 

مچنین ه افزار در اختیار بانوان قرار می دهد.است که این نرم

ها و امکان تنظیمات مجدد از ثبت خودکار تاریخچه قاعدگی

 های نرم افزار مهبان است.لیتدیگر قاب

افزارهای مشابه  متمایز چه این نرم افزار را از سایر نرمآن

 به کاربر است. در سایر نرم افزارهای  سازد، ارائه اطالعاتمی

شود که اطالعات وضعیت روانی مشابه، اغلب از کاربر خواسته می

علت هدف این نرم افزار، به یا جسمانی خود را ثبت کند. اما در 

رسانی آن، اطالعات به صورت روزانه بر اساس منابع علمی آگاهی

 شود.اختیار کاربر قرار داده می دقیق در

 سپاسگزاری

 دانند از همکاری سرکار نویسندگان بر خود الزم می

خانم رویا وفادار، کارشناس مامایی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی 

صمیمانه سپاسگزاری نمایند. سرکار خانم وفادار واحد گرگان، 

نیاز در نرم افزار را بر اساس منابع علمی  اطالعات پایه مورد

در زمینه  خود مختلف و تجربیات بیست و پنج ساله

در اختیار رسانی در حوزه بهداشت زنان و زایمان خدمت

 نویسندگان قرار دادند و نقش به سزایی در انجام این پروژه ایفا

  نمودند.
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