
، تنهاتستادیبر اساس یافته های تیم 
اربرپلتفرم سنجش و بهبود تجربه ک

 دهی مطالعه کاربردپذیری چهار سرویس آنالین نوبت
:  و مشاوره پزشکی ایران

،  اسنپ دکتر و دکتر ساینا۲۴پزشکت، پذیرش

ربران خدمات پزشکی آنالین، زیر تیغ کا
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دربارهیاینگزارش

دربارهیاپلیکیشنها

دربارهیتستادی

نتایجتستدکترساینا

نتایجتستاسنپدکتر

۲۴نتایجتستپذیرش

نتایجتستپزشکت

تجربهیکلی

سناریوهاووظایف

کاربر؟۵چرافقط

تستکاربردپذیریچیست؟

۲

۳

۶

۷

۸

۲۲

۳۶

۳۲

۲۷

۱۸

۱۰

فهرست



نمونه بازخورد مشتریان

و برام مهمه که پزشکی رو از آشنا
افرادی که بهش مراجعه کردن 

.بشناسم

ه به خصوص که روز ب. کاربردیه
روز وضعیت عبور و مرور داره 

.سخت تر می شه

 جا اعتمادی به نظراتی که این
.گذاشته می شه ندارم

من نمی فهمم چرا 
.هیچی نمی شه

.اپش پیچیده است



گزارشایندرباره ی

سطتویکسانسناریوییکانجامباتستادیتیمگزارش،ایندر
.استسنجیدهرااپلیکیشنهاکاربردپذیریمیزانعادی،کاربران

رویبر(Remote)دورراهازوآنالینکامالبهصورتکهتستهااین
وسطتشدهاند،انجامایرانسراسرازومختلفویژگیهایباکاربرانی

شگزاراینقالبدروشدهارزیابیوبررسیتستادیمتخصصین
.استشدهمنتشر

روندواستمشاهدهقابلزیرجدولدرتحقیقاینکلییافتههای
منفیومثبتنکاتوکنندهشرکتکاربرانمشخصاتتست،انجام
.استآمدهادامهدرجزییاتبااپلیکیشنهر

۲صفحه

ویژگیها
دکترساینااسنپدکتر۲۴پذیرشپزشکت

اطالعاتنمایشسرعت

فیلترهاتنوعوعملکرد

برکارتوقعبامرتبطجستجونتایج

پشتیبانیباارتباط

اپلیکیشنبهورودوثبت نامروند

متفاوتساختارندشدروبروابهامیامشکلباکاربرانقبولقابل

دسته بندی ها

متخصصاطالعاتنمایش

مشاورهفرآیندوضوح

مشاورهراه هایتنوع

متخصصباارتباطبرقراریسرعت



درباره ی
اپلیکیشن ها



۴صفحه 

پزشکت

کی کسب و کاری است برای دریافت خدمات پزشپزشکت
کههر راه یههای می برههی بههرای اسهه راده اص ن ههر م ی  هها  

ی و مثال مشاوره بر صهررت ویهدیرییص صهر  . ایجاد می کند
ای  مههایز پزشههکت نسههست بههر سههایر کسههب و کاریهه. م نههی

رصرو : مشابرص وجهرد خهدمات و م ی  ها  م هر   ر اسهت
ویزیهههت ریههههرری و اسههه راده اص خههههدمات دام زشههههکی و 

رسه  یمچنین دس رسی کاربرا  بر مح رای  رلید شده  
. یم پزشکت

۲۴پذیرش 

وپزشکآنالیننربت دییساما نر ی۲۴پذیرش
در۱۳۹۴سالکاروکسباین.استپزشکیخدمات

دردف ریسریعصرشداصپسوشده اسیسیزد
.استکردهراه انداصینیز هرا 

پب ررمیکشکلبرراخردفعالیتکر۲۴پذیرش
وصما مروربراستصکردهشرو بیمارس انی
متسبربیش ریرچرکروناصشیر اصپسمی رصا
اتخدمارایروعمرمی  رپب ررمیکبرشد  سدیل
.استرف رآنالین



۵صفحه 

 اسنپ دکتر

و مجمرعههر « یاسهه ی ل»راصههل یمکههاری اسنننپ دکتننر 
یاسههههههه یل یکهههههههی اص  هههههههدیمی  رین . اسههههههن  اسهههههههت

ن  اپبیکیشن یای خهدمات پزشهکی بها سهرمایر یذاری اسه
ه  سدیل بهر یکهی اص  هری  رین کسهب و کاریهای ایهن رهرص 

.شده است
رههرصه م رههاوت خههدمات ۳۳م ی  هها  اسههن  دک ر در 

این ررصه یها شهامل کرونهاص روا  پزشهکی و . اراير می دیند
روا  شناسههیص سههالمت پرسههت و مههرص  نذیههر و  ناسههب 
اندامص سالمت کردک و نرصادا ص رادیرلرژی و طهب سهن ی

!است

نادکتر سای

یهن یکی اص اولین ارایر دینهدیا  خهدمات آنالدکتر ساینا
بر ساینا بر معنای سیمرغص اشاره. در ررصه سالمت است

. شاینامر و کمک یهای سهیمرغ بهر رسه م و  همینهر دارد
نرعی دک ر ساینا نیز یمانند دیگر ر سای خردص خدمات م 

معرفی بیماری یهاص دارویهاص پزشهکا ص مراکهز : ارایر می دید
درمهههانیص داروخانهههر یاص رصرو نربهههت ریهههرریص مشهههاوره ی 

ایشص آنالین م نی صر ی و   ریریص بررسی ن یجهر آصمه
...روانشناسیص  ناسب اندام و



۶صفحه 

تست کاربردپذیری چیست؟

ام تستتت  های کاربردپتتذیری توستتط کتتاربران واقعتتی انجتت
د کته می شوند، آن ها می توانند مشکالتی را آشکار کننت

و برای برنا مته نویس ها، طرااتان، صتاابان کستک و کتار
تند، کستتانی کتته بتتا و  ستتایت و اپلیکیشتتن آشتتنا هستت

تن معمتو  داشت. چندان ملموس و قابل تصور نیستتند
آشتتنایی ایتتاد بتتا یتت  محصتتود، می توانتتد اساستتیت 

ا در طرااان، کارشناسان مارکتینگ و مدیران محصتود ر 
ه آن هتا برابر مشکالت کاربردپذیری کم کند و مانع توج

.به این مشکالت شود
مشتتاهده ی کتتاربران در اتتاد استتتفاده اا و  ستتایت  و 

تتا اپلیکیشن و بررسی عملکرد آن ها، راه  موثری استت
:درک کنید آیا کاربران شما

ما متوجتته می شتتوند کتته و  ستتایت یتتا اپلیکیشتتن شتت-
چطور کار می کند و گیج نمی شوند؟

ام می توانند کارهای اصلی را کته در نرتر داشتتند انجت-
دهند؟

ند؟با مشکالت و باگ های کاربردپذیری مواجه می شو -
با مشتکالت دیرتری کته تتا بته اتاد ندیده ایتد مواجته-

می شوند؟
…و



۷صفحه 

و بتترفالب بتتاور عمتتومی، تستتت کاربردپتتذیری پرهزینتته
دارد و پیچیده نیست، نیاا به صرب برنامته ریزی ایتاد نت

.مختص به پروژه های ویژه و بزرگ نیست
وی صرب هزینه ی ایاد و انجام تست کاربردپذیری بتر ر

کتتاربران در مایتتاس ایتتاد، معمتتو  منجتتر بتته هتتدر رفتتت 
تتایج منابع می شتود ایترا تعتداد کتاربران بیشتتر، تنهتا ن
یتتدی تکتتراری و مشتتابه را بیشتتتر می کنتتد و یافتتته ی جد

.ایجاد نخواهد کرد
همتتان طور کتته در جتتدود ایتتر متتی بینیم، بهتتترین نتتتایج

انجتام تست کاربردپذیری ی  محصود، با پتنج کتاربر و
:تست های متناو  و کوچ  به دست می آید

کاربر؟۵چرا فقط 

نلسون نورمن گروپاستاندارد جهانی تعداد کاربران کاربردپذیری، منبع 

https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/


۸صفحه 

شااایم مهم تااریت اتااه ای کااه باارای ترا اا   اامما  و 
ت تجرباااه کااااربری اپلیاییااات های  باااا ماهیااا   ااارفت
اربر  مما  پزشا  بایم در ظار  رفا ، در یار باود  کا

هنگاااام اساااتفادی اا ایااات اپلیاییااات ها باااا اساااترس و
ای بااا تو ااه بااه تفاو  هاا. ا ساسااا  ا وشاااینم باشاام

اپلیاییااات های بررسااا  شااامی اا ظااار اااو  و سااا   
ر میال   مما ، سناریوی ایت تس  بییتر با تمرکز ب

یات ها اپلیایایت اا که ممات اس  کاربر برای رفع آ  
اسااتفادی کناام ترا اا  شاامی اساا  و اتعااا  رای رفااع 

.میال، به اتعا   ود کاربر  ذاشته شمی اس 

:وظایف اصلی کاربران

. ستجو و اتعا  پزشک-
.بررس  روش های معتلف میاوری-
.استفادی اا اماا  ارسال تیجه آامایش-
.یافتت بعش پیتیبا  در اپلیاییت-

:سناریوی کل  که در ا تیار کاربرا  قرار  رف 

:سواالت پیش از شروع تست

م؟آیا تاکنو  اا ایت اپلیاییت استفادی کردی ای•
آیا اا اپلیاییت های میابه استفادی کردی ایم؟•

سناریوها و وظایف



۹صفحه 

:سناریو و وظایف

چناام روا اساا  دچااار تهااو  و اسااتفراو شاامی ایم و یاااا -
. یامداریم که هر چه سریع تر  با یاک پزشاک با ب  کن

پزشاااک مااارتبن را اتعاااا  کاااردی و در واسااا  میااااوری 
. بمهیم

در بررس  کنیم چه روش های  برای میااوری باا پزشاک-
دسااترس شماساا  و اا میااا  ایاات روش هااای کاامام را 

اتعا  م  کنیم؟ 
چنم روا پیش یک آامایش دادی ایم و امروا  وا  آ  -

گار  اضر شمی اس  اما وب  دکتر  ودتا  چنام روا دی
ه تمایل داریم قبل اا دکتار  ودتاا  آاماایش را با. اس 

یاا  یک پزشک دیگر یا  بمهیام، بهتاریت پزشاک اا م
. زینه ها را اتعا  کنیم

ه ایاات سااناریو داسااتا  را باارای کاااربر  فتااه اساا  کاا
در تیجاه . ا تمال وقو  آ  در ام   روامری و ود دارد

م  توااام فیااای  هناا  او  را باارای اجااام و ااایف آمااادی 
ه همچناایت تع ااش پزشااک بااه تااور شاافا   فتاا. کناام

.نیمیمی اس  تا  وی ی ت میم  یری او را میاهمی ک

با  در ادامه اا کاربر  واسته شم  وی تماس باا پیاتی
.را پیما کنم

:سواالت پس از انجام تست

بااه تااور کلاا  چااه اماااا  ویاا ی ای در ایاات اپلیاییاات•
برای شما  ذا  بود؟ 

ا آیااا اسااتفادی اا ایاات اپلیاییاات را بااه دوسااتا  یاا•
اعیای  اوادی  ود پیینهاد م  دهیم؟



تجربه ی کلی



۱۱صفحه 

توجه

چناااام عاماااال م  توااااام باااار روی تااااای  تساااا  های 
:کاربردپذیری تاثیر ذار باشم

 ااروی تسااترهای اتعااا  شاامی، مایناامی ی تمااام•
افااارادی کاااه اا آ  م  اااول اساااتفادی م  کننااام، 
ام یسااتنم و باارای رساایم  بااه تااای  دقیاا  تر ا

اساا  کااه یااک سااناریو را بااا  روی هااای معتلااف 
.اجام داد

    ای اسا  و برداش  های اشتبای ممات اسا•
  بر روی کیفی  باا وردهاا و تیجاه ی کلا  تسا

.تاثیری اچیز  ذاشته باشم
می در ایت  زارش به باگ هاا و میاایت  اشااری شا•

ای که بارای کااربرا  بییاتری ایجااد شامی، و تاا  ا
ممات به ماواردی کاه تنهاا بارای یاک کااربر پایش

.آممی، اشاری ای یمی اس 

  اا ، به بور تستادیتمام تس  ها، با استفادی اا پلتفرم 
.و بر روی کاربرا  تستادی اجام شمی اس (Remote)رای دور 

https://testady.com/?utm_source=WinterMedReportpdf&utm_medium=medreportfp&utm_campaign=WinterMedReport&utm_content=winterpdftohomepage


۱۲صفحه 

اوری اکثر کاربرا  ایت تس ، اا و ود پلتفرم های میا•
.آییت پزشا  ب   بر بودم

باااه ظااار م  رسااام کاااه اا میاااا  روش هاااای معتلاااف •
اری میاوری ی مو ود در ایت اپلیاییت ها، الگوی رفت
نا  یاا کل  کااربرا  باه سام  اساتفادی اا ارتباا  تلف

عایناه تجربه ارتبات  بهتر و اماا  م. ت ویری اس 
. دقی  تر توسن پزشک، اا دایل ایت اتعا  اس

ربرا  اماا  برقراری ارتباا  ساریع باا پزشاک بارای کاا•
بساایار پاار اهمیاا  و اا مهم تااریت عواماال مااوثر باار 

  به همیت  ه. میزا  رضای  و بر ی  آا  اس 
یر عوامل  که باعث کنامی ایات فرآینام م  شاود، تااث
ادی اا ایادی بر میزا  رضای  و توبایه اارد  اساتف

کنااامی و سااارع  . اپلیاییااات باااه دیگااارا  م  شاااود
پاااااییت مااااایش اتیعااااا  اپلیاییاااات و شاااالو   

ریت اا تاثیر اذارت( مع وباا باف ه ابال )بف ا  
.عوامل یاف  شمی در ایت تس  بودم

فا   امع باود  اپلیاییات و داشاتت اماااا  معتل•
رای با« اتیعاا  پزشاا »و « تفسایر آاماایش»مانم 

.کاربرا   الب و کاربردی به ظر م  رسم

تنااو  پزشااااا ، و ااود اتیعاااا  کاااف  و رسااام  در •
و و ااود( یااا کلینیااک پزشااا )پروفایاال هاار پزشااک 

امتیااها و ظارا  ساایر مارا عیت، اا عوامال تعیایت
یات ها کننمی در میزا  اعتماد کاربرا  به ایات اپلیای

.اس 

یافته های کلی



چههببایم ودبیماریبرایکهم  دانمکاربرا اکثر•
بابتوانمدارماتظاروکننممرا عهمتع   
اپلیاییت،درآ عیئمیاوبیماریام ستجوی
.کننمپیمارامرتبنپزشک

 ابل بف ه  وصبهاپلیاییت هابف ا اکثر•
باعثواس شلووبسیارکاربرا دیمااآ  ها

ظرموردموردبعشکرد پیمابرایآا سردر م 
.م  شود

ارم،دفوریپزشا سوالکهاما دارماتظارکاربرا •
.یرمبگرا ودسوالپاسخاما سریع تریتدربتوانم

،۲۴پذیرشوپزشا اسنپ دکتر،اپلیاییت هایدر
ااسپدقیقهچنمتنهاپزشکباارتبا ومیاوریاماا 
دقی اما ساینادکتردراماداردو ودمبلغپردا  

.یس میعشپزشکپاسعگوی 

۱۳صفحه 



۱۴صفحه 

انجام تمام وظایف خواسته شده

٪۶۰پزشکت

پذیرش 
۲۴

اسنپ 
دکتر

۸۰٪

دکتر 
ساینا

۸۰٪

مواجهه با مشکالت غیر منتظره

۶۰٪

۸۰٪

۸۰٪

پزشکت

پذیرش 
۲۴

اسنپ 
دکتر

دکتر 
ساینا

۶۰٪

۸۰٪



۱۵صفحه 

درک نحوه ی کار با اپلیکیشن

٪۱۰۰پزشکت

پذیرش 
۲۴۱۰۰٪

اسنپ 
٪۱۰۰دکتر

دکتر 
ساینا

۱۰۰٪

رضایت کلی و پیشنهاد به دیگران

۸۰٪

۶۰٪

۶۰٪

۱۰۰٪

پزشکت

پذیرش 
۲۴

اسنپ 
دکتر

دکتر 
ساینا
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۰۰:۱۰ ۲:۰۰ ۲:۴۷ ۵:۰۰ ۲

۰۰:۱۰ ۱:۲۰ ۰۰:۳۰ ۱:۵۰ ۳

۰۰:۱۳ ۳:۰۰ ۰۰:۱۵ ۴:۰۰ ۴

۲:۵۰ ۳:۴۰ ۰۰:۳۵ ۴:۱۵ ۵

۰۰:۴۵ ۳:۱۶ ۱:۰۰ ۳:۳۰ میانرین

۰۰:۲۳ ۴:۱۰ ۲:۰۰ ۶:۳۴ ۱

راسنپ دکت

۰۰:۵۴ ۱:۰۳ ۱:۱۴ ۲:۲۵ ۲

۱:۲۲ ۳:۳۲ ۱:۳۵ ۴:۴۰ ۳

۰۰:۴۶ ۲:۲۸ ۲:۰۶ ۵:۱۴ ۴

۱:۱۰ ۱:۲۳ ۰۰:۳۷ ۲:۳۵ ۵

۰۰:۵۵ ۲:۵۰ ۱:۳۰ ۴:۳۰ میانرین

۱:۰۸ ۲:۰۵ ۳:۴۱ ۳:۴۵ ۱

ادکتر ساین

۰۰:۲۰ ۱:۵۵ ۱:۰۰ ۳:۴۵ ۲

۰۰:۴۵ ۰۰:۳۷ ۰۰:۳۰ ۴:۰۵ ۳

۰۰:۱۵ ۰۰:۱۶ ۱:۰۰۵ ۲:۵۵ ۴

۰۰:۳۰ ۲:۰۶ ۱:۵۰ ۲:۱۵ ۵

۱:۰۰ ۱:۴۰ ۱:۴۵ ۳:۳۵ میانرین

۱۶صفحه 

زمان انجام وظایف

س تتای ت لیلوسنجشمهمفاکتورهایاایا وظایف،انجامامان
یکاجام ه شمیبر اما میزا فاکتور،ایت.اس کاربردپذیری

عهتوسوترا  تیمم  روداتظار.م  دهممایشراکاربرتوسنو یفه
.دهمکاهشراشمیبر اما ایتمرور،بهبتوامم  ول



نتایج تست ها



نتایج تست پزشکت



۱۹صفحه 

شرکت کنندگان

شماره
کاربر

جنسیت و بازه 
سنی

سطح استفاده از 
اینترنت

استفاده از 
اپلیکیشن های مشابه

پیشنهاد به
دیگران

وظایف
انجام شده

۱

۲

متوسط
۲۰-۳۰

روش های مشاوره با 
پزش  انجام نشد

۶۰٪

کاربران توانستند تمام وظایف 

خواسته شده را انجام دهند

۶۰٪

کاربران هنگام کار با اپلیکیشن دچار

مشکالت غیرمنتظره شدند

۱۰۰٪

کاربران متوجه نحوه کار اپلیکیشن 

شدند

ت کاربران نسبت به تجربه کلی رضای

داشته و آن  را توصیه می کنند

۳

۴

۵

۲۰-۳۰

۲۰-۳۰

۲۰ایر 

۲۰-۳۰

ارفه ای

ارفه ای

ارفه ای

ارفه ای
بله، اسمش 
فاطرم نیست

روشهای مشاوره با 
/پزش  

جوا  آامایش 
انجام نشد

کامل

کامل

کامل

.گوگل پلی انجام شده است2/21تست پزشکتبر روی نسخه ی 

۸۰٪

کاربر پزشکت



۲۰صفحه 

وکاربردیمشاوره،دریافترونددرپزشکی،تخصصدستهبندی•
.استمفید

وتلفنیصوتی،متنی،)مشاورهبرایارتباطیراههایدرتنوع•
.بودرضایتبخشوجذابکاربراناکثربرای(تصویری

.یافتندپشتیبانیبخشراحتیبهکاربرانتمام•
ازتفادهاسبرایکنندهترغیبعاملیپزشک،بارایگانمشاورهامکان•

.بوداپلیکیشن
.بودکردهجلبراکاربراناعتمادورضایتپزشکان،تنوعوفراوانی•
انتخاببرایبیشتریاطمینانمراجعین،سایرنظراتوامتیاز•

.بودکردهایجادمشاور،

مثبت

درونشدنطوالنیباعثمختلف،بخشهایدرفیلترامکاننبود•
.استشدهمشاورهانجامومشاورانتخاب

خوان،پیشف)استفادهازدستهبندیهایمتفاوتدرصففااتمختلفف•
موجففبسففردرگمیوخسففتگیکففاربر...( مشففاوره،کلینیففکمجففازیو

.میشود
کهمیکندالقاراحساینپزشک،تصویرروی«رایگان»نشان•

باارتباطیراههایازیکیتنهاواقعدرامااست،رایگانکامالخدمات
.تنیسآسانکاربرانبرایتفاوتایندرک.استرایگانپزشک

منفی

ط بتتتا پشتتتتیبانی نمی شتتته تمتتتاس داشتتتت و فاتتت
.می شه تیکت داد، اعتماد سلک میشه

(۴کاربر )

بعضیاشتتتون فتتتدمت در محتتتل دارن کتتته ایتتتنم 
.چیزی که تا به ااد نبوده. فودش یه مزیته

(۳کاربر)



باگ ها و مشکالت

تلتف نبود امکان فیلتر توستط کتاربر در بخش هتا و لیستت های مخ-

.اپلیکیشن

وجتتود مستتیر ها و راه هتتای مختلتتف بتترای گتترفتن مشتتاوره باعتت  -

.سردرگمی کاربران شده است

بران عبارت راهنمای استفاده شده در نوار جستجو، باع  شده کتار-

.فکر کنند تنها نام پزش  را می توانند جستجو کنند

در لیستتتتت مشتتتتاوران رایرتتتتان، راه ارتبتتتتاطی رایرتتتتان بتتتته صتتتتورت -

ه پیش فرض نمایش داده نمی شتود و کتاربر دچتار تردیتد می شتود کت

.ه استامکان رایران به اشتباه برای این پزشکان نمایش داده شد

ودن اپلیکیشن طو نی است و با توجه به دو مرالته ای بتورود به-

.آن در ی  صفحه ی ثابت، کاربران متوجه تغییر نمی شوند

۲۱صفحه 

پیشنهادها

اایرغدیرریراه هایااپشتیبانیباارتباطامکاناستبهتر-

.باشدداشتهوجودنیزتیکت

عتسر افزایشدرایادیتاثیرفیلتراعمادامکانشدناضافه-

.داردآن هارضایتمیزانوکاربران

واشدبموجودرایرانارتباطیراهفاطرایرانپزشکانلیستدر-

.شدباشدهانتخا رایرانارتباطیراهفرضپیشصورتبهیا

مختلف،بخش هایدرشدهاستفادهعباراتودسته بندی ها-

.ستاکاربرانذهنیمددبهشدننزدی وبیشترتستنیاامند



۲۴نتایج تست پذیرش 



شرکت کنندگان

شماره
کاربر

جنسیت و بازه 
سنی

سطح استفاده از 
اینترنت

استفاده از 
اپلیکیشن های مشابه

پیشنهاد به
دیگران

وظایف
انجام شده

۱

۲

۲۰-۳۰
کامل

کاربران توانستند تمام وظایف 

خواسته شده را انجام دهند

کاربران هنگام کار با اپلیکیشن دچار

مشکالت غیرمنتظره شدند

۶۰٪

کاربران متوجه نحوه کار اپلیکیشن 

شدند

۸۰٪

ت کاربران نسبت به تجربه کلی رضای

داشته و آن  را توصیه می کنند

۳

۴

۵

۲۰-۳۰

۳۰-۴۰

۲۰ایر 

۲۰-۳۰

ارفه ای

متوسط

پزش  فو 

بله

اسنپ دکتر

-

کامل

کامل

.گوگل پلی انجام شده است3.1.6بر روی نسخه ی ۲۴تست پذیرش 

۸۰٪

جوا  آامایش 
انجام نشد

کامل

ارفه ای

ارفه ای

ارفه ای

۱۰۰٪

ده تجربه قبلی استفا
از اپلیکیشن

۲۳صفحه 



جففودامکففاندسترسففیبففهصفففاهاصففلیاپلیکیشففنازصفففااتداخلففیو•
.نداردونیازمندچندینبارفشردندکمهبازگشتاست

.سرعتکلیعملکرداپلیکیشنپاییناست•
ه،مشففخصنیسففتکففهآزمففایشتوسففطچفف«تفسففیرآزمففایش»دربخففش•

عفدمپزشکیبررسیخواهدشد؛اینمسفللهسفببسفردرگمیکفاربرانو
.اعتمادآنهامیشود

هازآنصففاهاصففلیاپلیکیشفنشففلوواسففتواکثفرکففاربراندراسففتفاد•
.گیجوسردرگمشدند

مثبت

ر هاینرم افزانمی کنمفکرداره،فوبیامکانات
.باشنکاملوجامعانادردیره

(۳کاربر)

۲۴صفحه 

منفی

وبیامکانارتبفا بفاپزشفکتنهفاچنفددقیقفهپفسازپرداخفتتجربفهخف•
.ایجادکردهاست

اورهلیستپزشفکاندرمشفاورهآنالیفنبفراسفاینزدیفکترینزمفانمشف•
دهمرتبسففازیشففدهاسففتوکففاربرانمیتواننففدبففهراحتففیپزشففکانآمففا

.پاسخگوییرابیابند
فراینفدبفرایکفاربرانجالفباسفتو« !بهمنپزشکپیشنهادبده»امکاِن•

.انتخابپزشکرابرایآنهاراحتترمیکند
کفاربرانبفهراحتفیمتوجففهویاگیهفایانفواعمففدلهایمشفاورهبفاپزشففک•

.شدند
.مراحلومسیرکلیدریافتمشاورهبرایکاربرانآساناست•
و« اسفیمفزا شن»،«تفسفیرآزمفایش»امکاناتمختلفاپلیکیشنمانند•

یفنبفهنظفرکفاربرانکفاربردیاسفتوبفرایاسفتفادهازا« مجلهسفالمت»
.امکانات،درآیندهبهاپلیکیشنمراجعهمیکنند

ساعت۶بزنیروبااگشتبایدهیباباای
.می چرفهفودشدور

(۵کاربر)



باگ ها و مشکالت

ت، در در پروفایل پزشکانی که ی  نوع مشاوره آن ها غیر فعاد اس•
اطالعتتات هتتر دو متتدد « چرونتته مشتتاوره آنالیتتن بریتترم؟»قستتمت 

کتاربران متوجته نمی شتوند یت  نتوع. مشتاوره نشتان داده می شتود
. مشاوره فعاد نیست

تدرکاربرانتفرجی میدهنفدکفهبتواننفدبفهصفورتتلفنفییفاچف•
ابفرایایفنسریعترینزمانبفاپشفتیبانیارتبفا داشفتهباشفند،امف

.ارتبا الزماستتیکتبگذارند

بفه« بفهبیشفترینتجر»و« بفاالترینامتیفاز»مرتبسازیبراسفای•
.کارنمیکندوتغییریدرلیستایجادنمیشود

بففففااعمففففالفیلترهففففانتیجففففهاینشففففاندادهنمیشففففودوکففففاربران•
دانمیتواننففدپزشففکم لففوببففاویاگیهففاییکففهمیخواهنففدراپیفف

.کنند

افلتی نبودن دکمه ای برای بااگشت به صتفحه اصتلی در صتفحات د•
رای آنتان اپلیکیشن باع  نارضایتی کاربران و ایجاد تجربه ای بتد بت

.می شود

ایش کاربران متوجه نمی شوند که آامت« تفسیر آامایش»در بخش •
ح توستتط چتته پزشتتکی بررستتی می شتتود در صتتورتی کتته آن هتتا تتترجی

می دهنتتد پزشتت  را فودشتتان انتختتا  کننتتد یتتا اطالعتتات کامتتل اا 
ن ایتت. پزشتتکی کتته آامتتایش آن هتتا را بررستتی می کنتتد داشتتته باشتتند
.دارداطالعات برای کاربران اعتماد به تفسیر آامایش را به همراه

استت اکثر صفحات اپلیکیشتن بته فصتوف صتفحه اصتلی شتلو •
متورد این مسئله سبک می شود کاربران نتوانند بته رااتتی فتدمت
. شوندنرر را پیدا کنند و متوجه تمامی امکانات اپلیکیشن نمی

پتتایین بتتودن ستترعت کلتتی اپلیکیشتتن آااردهنتتده استتت و برفتتی•
.صفحات به سختی و با چندبار تالش نمایش داده می شوند

۲۵صفحه 



پیشنهادها

  مرتبط کاربران انترار دارند بتوانند با جستجوی نام بیماری، پزش•
.به آن بیماری را پیدا کنند

  بته جتای یت« پیشتنهاد پزشت »کاربران ترجیح می دهند در بخش •
.پزش  به آن ها چند پزش  پیشنهاد شود

 های دیرتر طبق تجربه کلی کاربران که بر اساس کتار بتا اپلیکیشتن•
کل ایجاد شده است، کاربران انترار دارند که کد فعاد ستاای بته شت

.فودکار جای گذاری شود

بهتتتر استتت اگتتر یتت  نتتوع مشتتاوره غیتتر فعتتاد استتت بتته طتتور کلتتی •
اطالعات مربوط بته آن نمتایش داده نشتود یتا بته نحتوی متدد های 

.فعاد مشاوره به طور مشخص تری به کاربر نمایش داده شود

ماره کتاربران انترتتار دارنتد پشتتتیبانی بته صتتورت چتت آنالیتتن یتا شتت•
.ندتماس باشد تا بتوانند سریعتر مشکلشان را برطرب کن

.ستندالروی طراای فرم های اپلیکیشن نیاامند تغییر و بهبود ه•

۲۶صفحه 

ایتن با پر شدن  ی  فیلد، دیرر عنوان آن قابل مشاهده نیست و•
.مشکل ویرایش اطالعات را فرساینده کرده است

یازکاربراندرپرکردنفیلدهادچارسردرگمیمیشوند،زیفرامثفال•
.ناوهصای پرکردنفیلدهاوجودندارد



نتایج تست اسنپ دکتر



۲۸صفحه 

شرکت کنندگان

شماره
کاربر

جنسیت و بازه 
سنی

سطح استفاده از 
اینترنت

استفاده از 
اپلیکیشن های مشابه

پیشنهاد به
دیگران

وظایف
انجام شده

۱

۲

ارفه ای
۴۰-۳۰

کامل

۸۰٪

کاربران توانستند تمام وظایف 

خواسته شده را انجام دهند

۸۰٪

کاربران هنگام کار با اپلیکیشن دچار

مشکالت غیرمنتظره شدند

۱۰۰٪

کاربران متوجه نحوه کار اپلیکیشن 

شدند

۶۰٪

ت کاربران نسبت به تجربه کلی رضای

داشته و آن  را توصیه می کنند

کاربر
اسنپ دکتر

۳

۴

۵

۲۰-۳۰

۳۰-۴۰

۲۰-۳۰

۳۰-۴۰

کاملمتوسط

کامل

جوا  آامایش 
انجام نشد

کامل

.اپلیکیشن انجام شده است6/2تست اسنپ دکتر بر روی نسخه 

ارفه ای

ارفه ای

ارفه ای



۲۹صفحه 

ی،وجودتنوعخدماتپزشفکیازقبیفلانجفامآزمایشهفایپزشفک•
تهیفففهدارو،خفففدماتروانشناسفففیوسفففایرخفففدماتموجففففوددر

. اپلیکیشنبرایکاربربسیارجذاباست
تلفنففی،متنففیو)امکففاناسففتفادهازمففدلهایمختلفففمشففاوره•

اب،برایکاربررضفایتبخشاسفتوداشفتنحفتانتخف( ویدیویی
.موجباستفادهراحتترازاپلیکیشنشدهاست

نالیفنامکانمشاورهسریعباپزشکانومشخصبفودنپزشفکانآ•
ارنفدبفرایکفاربرانیکفهنیفازبفهمشفاورهففورید( پاسخگوییآنفی)

.رضایتبخشاست

مثبت

ایتتن کتته دکتتتر رو بشتته بتته صتتورت آنالیتتن
(۵بر کار).   باهاش صحبت کرد اتفاق فوبیه

خسفتهکندینمایشصفاهیلیستپزشکان،کاربرانرابهشدت•
.  وکالفهمیکند

وجودبخشپزشفکانعمفومیوبخفشآزمفایشپزشفکیدرمنفزل•
دادنباعثمیشوداکثرکاربراندچارتردیدشوندکفهبفراینشفان

.نتیجهیآزمایش،بایدبهکدامبخشمراجعهکنند
اننتیجفففهیجسفففتجودراپلیکیشفففنگفففاهینتفففایجنفففامرتب ینشففف•

راپ،دودکترفیزیفوت«تهوع»برایمثالجستجویکلمهی. میدهد
.رانمایشمیدهد

رانمن تامتیازهاینمایشدادهشدهبرایهرپزشکازنظفرکفارب•
.واض نیست

منفی

ه فیلتتی تعتتداد پنجتتره و آیکتتون ایتتاده و راستتتش بتت
یتده عنوان ی  کتاربر تاریبتا ارفته ای اپ بترام پیچ

(۴کاربر ).       است



باگ ها و مشکالت

بتا گزینه های نمایش داده شتده در نتتایج جستتجو، بعضتی مواقتع•
.عبارت جستجو شده هم فوانی ندارد

اود بتترای اکثتتر کتتاربران در نرتتاه« آامتتایش پزشتتکی»فرآینتتد بختتش •
. کندواضح نیست و آنان را دچار سردرگمی برای انتخا  مسیر می

.امکان فیلتر بر اساس مشاوره ویدئویی وجود ندارد•

.صفحه اود اپلیکیشن بسیار شلو  است•

( ترجستجو در اسنپ دک)عبارت درج شده در قسمت نوار جستجو •
ماری هتم برای کاربر این تصور را ایجاد می کند که با سرچ عالئم بی

.به دکتر مرتبط می رسد

منطتتتق امتیاا هتتتای داده شتتتده بتتته پزشتتتکان مشتتتخص نیستتتت و •
ی داده کاربران متوجه نمی شدند امتیتاا پزشتکان توستط چته کستان 

. شده است

واضتح در بختش پشتتیبانی بترای کتاربران« تیکتت»مفهوم کلمته ی •
.نیست و بدون آامون و فطا متوجه معنای آن نمی شدند

درصففففاهیاختصاصفففی« زمانهفففایپاسفففخگویی»طراحفففیبخفففش•
.پزشک،شبیهدکمهبهنظرمیرسد

ادهچونگزینههایفعالمشفاورهتنهفادرصففاهپزشفکاننشفاند•
ممیشوند،کاربرمتوجهنمیشودکفهامکفانمشفاورهویفد وییهف

.برایبرخیپزشکانوجوددارد

« نفیمشفاورهتلف»و« مشفاورهمتنفی»آیکونهایبهکفاررفتفهبفرای•
. برایکاربرانگویانیست

. شودمحتوای صفحه ی لیست پزشکان به کندی نمایش داده می•

اردهنتده مراله به مراله نبودن راهنمای اپلیکیشن، برای کاربران آا •
.بود

۳۰صفحه 



پیشنهادها

ل هتر جهت ایجاد اطمینان بیشتر در کاربران بهتر استت در پروفایت•
. دپزش ، مشخصتات دقیتق تر و رستمی تری اا او نمتایش داده شتو
کی برای مثاد بته نرتر می رستد مشتاهده ی کتد یتا تصتویر نرام پزشت

.برای کاربران اطمینان بخش است

هتتری فودکار کتد ورود بته اپلیکیشتن می توانتد تجربته ب جایرذاری •
.برای کاربران ایجاد کند

تفاده به نرر می رسد کاربران توقع دارنتد تخفیفتی بترای اولتین است•
وی همچنین می فواهند بتا جستتجو در نتوار جستتج. داشته باشند

متتثال بتتتا . اپلیکیشتتن بتته بخش هتتای مختلتتف آن هتتدایت شتتوند
بختتش متترتبط و یتتا لیستتت« نتیجتته آامتتایش»جستتتجوی عبتتارت 

.پزشکان مربوط به آن را مشاهده کنند

دد و به نرر می رسد که صفحه اود اپلیکیشتن نیاامنتد طرااتی مجت•
.ساده ساای است

۳۱صفحه 



نتایج تست دکتر ساینا



شرکت کنندگان

شماره
کاربر

جنسیت و بازه 
سنی

سطح استفاده از 
اینترنت

استفاده از 
اپلیکیشن های مشابه

پیشنهاد به
دیگران

وظایف
انجام شده

۱

۲

ارفه ای
۳۰-۴۰

کامل

۸۰۰٪

کاربران توانستند تمام وظایف 

خواسته شده را انجام دهند

کاربران هنگام کار با اپلیکیشن دچار

مشکالت غیرمنتظره شدند

۱۰۰٪

کاربران متوجه نحوه کار اپلیکیشن 

شدند

ت کاربران نسبت به تجربه کلی رضای

داشته و آن  را توصیه می کنند

۳

۴

۵

۲۰-۳۰

۲۰-۳۰

۳۰-۴۰

۲۰-۳۰

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

کامل

کامل

.گوگل پلی انجام شده است2/1/0تست دکتر ساینا بر روی نسخه ی  

۶۰٪

کاربر دکتر ساینا

۱۰۰٪

جوا  آامایش 
انجام نشد

جوا  آامایش 
انجام نشد

۳۳صفحه 



۳۴صفحه 

بفهامکانویرایشسوالارسالشدهبرایپزشکدرمشفاورهمتنفی•
.کاربرانحساطمینانمیدهد

تلففدستهبندیبراسایعال فمبیمفاریوتنفوعتخصفصهایمخ•
رانبفرایاکثفرکفارب( مخصوصاخدماتروانشناسفیوروانپزشفکی)

.کابردیورضایتبخشبود
تخصصیبرایکاربرانیکهنمیدانندبهچهم« تشخیصگربیماری»•

.بایدمراجعهکنندرضایتبخشاست
باعفثوجوداطالعاتیمانندمیزانتجربهپزشکوکدنظامپزشکی•

.جلباعتمادکاربرانشدهاست
،بفهاطالعاتیمانندامتیازوتجربفهدرکفارتمربفو بفههفرپزشفک•

کفففاربرانکمفففکمیکنفففدسفففریعتروم ملنتفففرپزشفففکمناسفففبرا
.انتخابکنند

مثبت

اتتتی تشتتخیص گر بیمتتاری داره و آدرس و شتتماره
. تلفتتتتن آامایشتتتتراه ها رو هتتتتم جمتتتتع آوری کتتتترده

(۴کاربر ).     فوق العاده است

منفی
کففاراکتردرمشففاورهمتنففی،بففرایکففاربرانآزاردهنففده۶۰ماففدودیت•

.است
عفففدمدسترسفففیبفففهامکفففانجسفففتجودرصففففاهاصفففلی،یفففافتن•

.متخصصرادشوارکردهاست
مشففاوره»مشففخصنبففودنزمففاندقیففتتمففایپزشففکدربخففش•

.برایکاربرانآزاردهندهاست« تلفنی
« مشفففاورهتلفنفففی»و« مشفففاورهآنالیفففن»کفففاربرانمتوجفففهتففففاوت•

.نمیشدند

ایتتن بیمتته رو کجتتا می تتتونم اعمتتاد کتتنم؟ اینتتو 
زنم ااساس کردم باید ب. من نمیفهمم. نفهمیدم

(۱کاربر ).   تا مشاوره با بیمه بهم بده



باگ ها و مشکالت

چنتین هم. مسیر رسیدن به امکان جستجو برای کاربران واضح نیست•
ود نوار جستجو، دکمه ای که بتوان با آن فرآیند را آغار کترد نتدارد و فت

 ی بنتابراین کتتاربر بایتتد دکمتته. بته فتتود هتتم جستتجو را انجتتام نمی دهتتد
.جستجو در کیبورد فود را فشار دهد تا جستجو انجام شود

رس و انتاتتاد بتته نستتخه ی و  بتترای دریافتتت پیش فتتاکتور باعتت  استتت•
.سردرگمی کاربران می شود

چفتپسازفشردندکمهیمشاورهتلفنیدرصففاهپزشفک،صففاه•
رتکاربرانمتوجهنمیشدندفرآینفددرادامفهبفهچفهصفو. بازمیشود
.خواهدبود

در فتتدمات و بتتا محتتتوای « مشتتاوره تلفنتتی»و « مشتتاوره آنالیتتن»وجتتود •
.یکسان، باع  گیج شدن کاربران می شود

توضففیااتیگویففادرخصففو ناففوهاسففتفادهازبیمففهوجففودنففداردو•
نشففان. کفاربرانمتوجفهنمیشفوندچگونفهبایفدازبیمفهاسفتفادهکننفد

ازدنماننفددکمفهاسفتوکفاربرانتصفورمیکننفدبف« مشاورهبابیمه»
.آنمیتوانندبابیمهمشاورهبگیرند

کفاراکتردرمشفاوره۶۰کاربرانمعتقدبودنفدمافدودیتتایفپحفداقل•
.باعثمع لیوطوالنیشدنرونددرخواستمشاورهمیشود

۳۵صفحه 

پیشنهادها

.فودکار کد ورود به اپلیکیشنجایرذاری •

.ردبهتر است نوار جستجو در صفحه اصلی اپلیکیشن قرار بری•

شتده و بتا بهتر است عبارات و کلمات به کار رفته در اپلیکیشن تستت•
.توجه به درک و دریافت کاربران، باانویسی شود



درباره ی تستادی

ردپفذیریتستادیاولینپلتفرمکفامالآنالیفنتسفتهایکارب
درایففراناسففتکففهصففاحبانکسففبوکارهففایآنالیففنرابففه

کسفبوکارهفامیتواننفدطفی. کاربرانواقعفیوصفلمیکنفد
چنفففدمرحلفففهسفففاده،وبسفففایتواپلیکیشفففنخفففودرابفففرروی

بنتیجففهایففنتسففتهادرقالفف. کففاربرانواقعففیتسففتکننففد
ویففد وهایکوتففاهوتالیلهففایتخصصففیدراختیففارآنهففا

.گذاشتهمیشود
مکاربرانعادینیزمیتواننفددراوقفاتفراغفتخفودبفاانجفا
دتسففتهایکوتففاهحففداکثربیسففتدقیقففهای،هففمبففهبهبففو

.کسبوکارهاکمککنندوهمدرآمدداشتهباشند

وبسایت یا اپلیکیشن تان
را تست کنید

از تست های بیست دقیقه ای 
کسب درآمد کنید

https://testady.com/?utm_source=WinterMedReportpdf&utm_medium=medreportfp&utm_campaign=WinterMedReport&utm_content=winterpdfmaster
https://testady.com/landing-tester?utm_source=WinterMedReportpdf&utm_medium=medreportlp&utm_campaign=WinterMedReport&utm_content=winterpdftester


گزارش های قبلی

پشت قفسه های فروشگاه های آنالین چه خبر است؟
:م العه کاربردپذیری چهار فروشگای بزرگ ایرا 
دیجیکا ، اسنپ مارکت، مدیسه و ُاکا 

از کارشناسی تا چانه زنی
:م العه کاربردپذیری بااار آییت معامی   ودروی ایرا 

دیوار، شیپور، باما و همراه مکانی 

دریافت مستایم گزارش
۴۳: مگ تعماد بف ا ۶:  جم

دریافت مستایم گزارش
۳۸: مگ تعماد بف ا ۹:  جم

جنگ جذب تماشاچی
:را م العه کاربردپذیری چهار سرویس اشتراک فیلم و سریال ای

فیلیمو، نماوا، بااار و لنز

دریافت مستایم گزارش
۴۰: مگ تعماد بف ا ۲:  جم

گزارش های قبلی

https://api.testady.com/downloads/Testady-FMCG-Usability-Report-May20.pdf?utm_source=FallVODReportpdf&utm_medium=vodreportfp&utm_campaign=FallVODReport&utm_content=checkotherreports
https://drive.google.com/file/d/1FQORJ7pRSwU_JYBHupNDyWDWlVrlDT9f/view?usp=sharing?utm_source=FallVODReportpdf&utm_medium=vodreportfp&utm_campaign=FallVODReport&utm_content=checkotherreports
https://api.testady.com/downloads/Testady-FMCG-Usability-Report-May20.pdf?utm_source=WinterMedReportpdf&utm_medium=medreportfp&utm_campaign=WinterMedReport&utm_content=checkotherreports
https://api.testady.com/downloads/Testady-FMCG-Usability-Report-May20.pdf?utm_source=WinterMedReportpdf&utm_medium=medreportfp&utm_campaign=WinterMedReport&utm_content=checkotherreports
https://api.testady.com/downloads/Testady-FMCG-Usability-Report-May20.pdf?utm_source=WinterMedReportpdf&utm_medium=medreportfp&utm_campaign=WinterMedReport&utm_content=checkotherreports
https://drive.google.com/file/d/1FQORJ7pRSwU_JYBHupNDyWDWlVrlDT9f/view?usp=sharing?utm_source=WinterMedReportpdf&utm_medium=medreportfp&utm_campaign=WinterMedReport&utm_content=checkotherreports
https://drive.google.com/file/d/1FQORJ7pRSwU_JYBHupNDyWDWlVrlDT9f/view?usp=sharing?utm_source=WinterMedReportpdf&utm_medium=medreportfp&utm_campaign=WinterMedReport&utm_content=checkotherreports
https://drive.google.com/file/d/1FQORJ7pRSwU_JYBHupNDyWDWlVrlDT9f/view?usp=sharing?utm_source=WinterMedReportpdf&utm_medium=medreportfp&utm_campaign=WinterMedReport&utm_content=checkotherreports
https://drive.google.com/file/d/1FQORJ7pRSwU_JYBHupNDyWDWlVrlDT9f/view?usp=sharing?utm_source=FallVODReportpdf&utm_medium=vodreportfp&utm_campaign=FallVODReport&utm_content=checkotherreports
https://drive.google.com/file/d/1JemEM_R9KCO03lAP_CDn1CpxsTgGADL4/view?usp=sharing?utm_source=WinterMedReportpdf&utm_medium=medreportfp&utm_campaign=WinterMedReport&utm_content=checkotherreports
https://drive.google.com/file/d/1JemEM_R9KCO03lAP_CDn1CpxsTgGADL4/view?usp=sharing?utm_source=WinterMedReportpdf&utm_medium=medreportfp&utm_campaign=WinterMedReport&utm_content=checkotherreports
https://drive.google.com/file/d/1JemEM_R9KCO03lAP_CDn1CpxsTgGADL4/view?usp=sharing?utm_source=WinterMedReportpdf&utm_medium=medreportfp&utm_campaign=WinterMedReport&utm_content=checkotherreports


تستر شوید

فیلیمو

جاباما

اسنپ فود اسنپ مارکت سوپر اپ

(آپ)آسان پرداخت 

آپارات

پرداخت الکترونیک 
سداد

سیگنال کرفس

برخی مشتریان ما

اسنپ تریپ

تربشیپور
فروشگاه اینترنتی 

زودل
باسالم

سالم سینما

(ست)سیمرغ تجارت همراه کارت

استدیو بازی سازی 
مدریک

آوا گیمز استدیو بازی سازی 
کاریزما

کوئیز آف کینگز

ایوند

همراه اول



۲،واحد۱۶تهران،سهروردیشمالی،کوچهفیروزه،پالک

۰۲۱۸۸۵۰۷۳۰۸info@testady.com

!یداز دیدگاه مشتریان ببین

mailto:info@testady.com
https://instagram.com/testadycom
https://www.linkedin.com/company/testadyco
https://twitter.com/testadycom

