خدمات پزشکی آنالین ،زیر تیغ کاربران
مطالعه کاربردپذیری چهار سرویس آنالین نوبتدهی

و مشاوره پزشکی ایران:

پزشکت ،پذیرش ،۲۴اسنپ دکتر و دکتر ساینا

بر اساس یافتههای تیم تستادی ،تنها

پلتفرم سنجش و بهبود تجربه کاربر

فهرست

دربارهیاینگزارش

۲

دربارهیاپلیکیشنها

۳

تستکاربردپذیریچیست؟

۶

چرافقط ۵کاربر؟

۷

سناریوهاووظایف

۸

تجربهیکلی

۱۰

نتایجتستپزشکت

۱۸

نتایجتستپذیرش۲۴

۲۲

نتایجتستاسنپدکتر

۲۷

نتایجتستدکترساینا

۳۲

دربارهیتستادی

۳۶

نمونه بازخورد مشتریان

کاربردیه .به خصوص که روز به
روز وضعیت عبور و مرور داره
سختتر میشه.

اعتمادی به نظراتی که اینجا
گذاشته میشه ندارم.
اپش پیچیده است.

من نمیفهمم چرا
هیچی نمیشه.

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

درباره ی این گزارش

در این گزارش ،تیم تستادی با انجام یک سناریوی یکسان توسط
کاربران عادی ،میزان کاربردپذیری اپلیکیشنها را سنجیده است.
این تستها که بهصورت کامال آنالین و از راه دور ) (Remoteبر روی
کاربرانی با ویژگیهای مختلف و از سراسر ایران انجام شدهاند ،توسط
متخصصین تستادی بررسی و ارزیابی شده و در قالب این گزارش
منتشر شده است.
یافتههای کلی این تحقیق در جدول زیر قابل مشاهده است و روند
انجام تست ،مشخصات کاربران شرکت کننده و نکات مثبت و منفی
هر اپلیکیشن با جزییات در ادامه آمده است.

ویژگیها
پزشکت

پذیرش۲۴

سرعت نمایش اطالعات

دستهبندیها
عملکرد و تنوع فیلترها
نتایج جستجو مرتبط با توقع کاربر
ارتباط با پشتیبانی
روند ثبتنام و ورود به اپلیکیشن
نمایش اطالعات متخصص
وضوح فرآیند مشاوره

تنوع راههای مشاوره
سرعت برقراری ارتباط با متخصص
قابل قبول

کاربران با مشکل یا ابهام روبرو شدند

ساختار متفاوت

صفحه ۲

اسنپدکتر

دکترساینا

دربارهی
اپلیکیشنها

پزشکت

پزشکت کسب و کاری است برای دریافت خدمات پزشکی
کههر راهیههای می برههی بههرای اسهه راده اص ن ههر م ی

هها

ایجاد میکند .مثال مشاوره بر صهررت ویهدیرییص صهر ی و
م نههی .مههایز پزشههکت نسههست بههر سههایر کسههب و کاری های
مشابرص وجهرد خهدمات و م ی

ها

م هر

ر اسهت :رصرو

ویزیهههت ریههههرری و اسههه راده اص خههههدمات دام زشههههکی و
یمچنین دس رسی کاربرا

بر مح رای رلید شده رسه

یم پزشکت.

پذیرش ۲۴

پذیرش  ۲۴سامانری نربتدیی آنالین پزشک و
خدمات پزشکی است .این کسب و کار سال  ۱۳۹۴در
یزد اسیس شده و پس اص رشد سریعص دف ری در
هرا

نیز راهانداصی کرده است.

پذیرش  ۲۴کر فعالیت خرد را بر شکل یک پب ررم
بیمارس انی شرو

کرده استص بر مرور صما

می رصا پس اص شیر
سدیل شد

و

کروناص یرچر بیش ر بر سمت

بر یک پب ررم عمرمی ر و ارایر خدمات

آنالین رف ر است.

صفحه ۴

اسنپ دکتر
اسنننپ دکتننر راصههل یمکههاری «یاسهه ی ل» و مجمرعههر
اسههههههن

اسهههههههت .یاسههههههه یل یکهههههههی اص هههههههدیمی رین

اپبیکیشنیای خهدمات پزشهکی بها سهرمایریذاری اسهن
سدیل بهر یکهی اص هری رین کسهب و کاریهای ایهن رهرصه
شده است.
م ی

هها

اسههن دک ر در  ۳۳رههرصه م رههاوت خههدمات

اراير میدیند .این ررصهیها شهامل کرونهاص روا پزشهکی و
روا شناسههیص سههالمت پرسههت و مههرص نذیههر و ناسههب
اندامص سالمت کردک و نرصادا ص رادیرلرژی و طهب سهن ی
است!

دکتر ساینا

دکتر ساینا یکی اص اولین ارایر دینهدیا

خهدمات آنالیهن

در ررصه سالمت است .ساینا بر معنای سیمرغص اشاره بر
شاینامر و کمکیهای سهیمرغ بهر رسه م و همینهر دارد.
دک ر ساینا نیز یمانند دیگر ر سای خردص خدمات م نرعی

ارایر میدید :معرفی بیمارییهاص دارویهاص پزشهکا ص مراکهز
درمهههانیص داروخانهههریاص رصرو نربهههت ریهههرریص مشهههاورهی
آنالین م نی صر ی و

ریریص بررسی ن یجهر آصمهایشص

روانشناسیص ناسب اندام و...

صفحه ۵

تست کاربردپذیری چیست؟

تستتتهای کاربردپتتذیری توستتط کتتاربران واقعتتی انج تام
میشوند ،آنها میتوانند مشکالتی را آشکار کننتد کته
برای برنامتهنویسها ،طرااتان ،صتاابان کستک و کتار و
کستتانی کتته بتتا و ستتایت و اپلیکیشتتن آشتتنا هس تتند،
چندان ملموس و قابل تصور نیستتند .معمتو داشتتن
آشتتنایی ایتتاد بتتا یتت

محصتتود ،میتوانتتد اساستتیت

طرااان ،کارشناسان مارکتینگ و مدیران محصتود را در
برابر مشکالت کاربردپذیری کم کند و مانع توجه آنهتا

به این مشکالت شود.
مشتتاهدهی کتتاربران در اتتاد استتتفاده اا و ستتایت و
اپلیکیشن و بررسی عملکرد آنها ،راه موثری استت تتا
درک کنید آیا کاربران شما:
 متوجتته میشتتوند کتته و ستتایت یتتا اپلیکیشتتن ش تماچطور کار میکند و گیج نمیشوند؟
 میتوانند کارهای اصلی را کته در نرتر داشتتند انجتامدهند؟
 با مشکالت و باگهای کاربردپذیری مواجه میشوند؟ با مشتکالت دیرتری کته تتا بته اتاد ندیدهایتد مواجتهمیشوند؟
و…

صفحه ۶

چرا فقط  ۵کاربر؟

بتترفالب بتتاور عمتتومی ،تستتت کاربردپتتذیری پرهزینتته و
پیچیده نیست ،نیاا به صرب برنامتهریزی ایتاد نتدارد و
مختص به پروژههای ویژه و بزرگ نیست.
صرب هزینهی ایاد و انجام تست کاربردپذیری بتر روی
کتتاربران در مایتتاس ایتتاد ،معمتتو منجتتر بتته هتتدر رفتتت
منابع میشتود ایترا تعتداد کتاربران بیشتتر ،تنهتا نتتایج
تکتتراری و مشتتابه را بیشتتتر میکنتتد و یافتتتهی جدیتتدی
ایجاد نخواهد کرد.
همتتانطور کتته در جتتدود ایتتر متتیبینیم ،بهتتترین نتتتایج

تست کاربردپذیری ی
تستهای متناو

محصود ،با پتنج کتاربر و انجتام

و کوچ

به دست میآید:

استاندارد جهانی تعداد کاربران کاربردپذیری ،منبع نلسون نورمن گروپ

صفحه ۷

سناریوها و وظایف
شااایم مهمتااریت اتااهای کااه باارای ترا اا
تجرباااه کااااربری اپلیاییاااتهای
مما

پزشا

اامما

باااا ماهیااا

بایم در ظار رفا

و

ااارفتت
کااربر

 ،در یار باود

هنگاااام اساااتفادی اا ایااات اپلیاییاااتها باااا اساااترس و
ا ساسااا

ا وشاااینم باشاام .بااا تو ااه بااه تفاو ه اای

اپلیاییاااتهای بررسااا

شااامی اا ظااار اااو و سااا

مما  ،سناریوی ایت تس

که ممات اس

کاربر برای رفع آ

اا ایت اپلیاییاتها

شاامی اساا

رای رفااع

اسااتفادی کناام ترا اا
میال ،به اتعا

بییتر با تمرکز بر میال
و اتعااا

ود کاربر ذاشته شمی اس

.

وظایف اصلی کاربران:

 ستجو و اتعا-بررس

پزشک.

روشهای معتلف میاوری.

-استفادی اا اماا

ارسال تیجه آامایش.

یافتت بعش پیتیباسناریوی کل

در اپلیاییت.

که در ا تیار کاربرا

قرار رف

:

سواالت پیش از شروع تست:
اا ایت اپلیاییت استفادی کردیایم؟

•

آیا تاکنو

•

آیا اا اپلیاییتهای میابه استفادی کردیایم؟

صفحه ۸

سناریو و وظایف:
-چناام روا اسا

دچااار تهااو و اسااتفراو شاامیایم و یاااا

داریم که هر چه سریعتر با یاک پزشاک با ب
کاااردی و در واسااا

پزشاااک مااارتبن را اتعاااا

کنیام.
میااااوری

بمهیم.
-بررس

کنیم چه روشهای

دسااترس شماساا
اتعا

برای میااوری باا پزشاک در
ایاات روشهااای کاامام را

و اا میااا

م کنیم؟

چنم روا پیش یک آامایش دادیایم و امروا وااضر شمی اس
اس

اما وب

آ

دکتر ودتا

چنام روا دیگار

 .تمایل داریم قبل اا دکتار ودتاا

آاماایش را باه

یک پزشک دیگر یا
زینهها را اتعا

بمهیام ،بهتاریت پزشاک اا میاا

کنیم.

ایاات سااناریو داسااتا
ا تمال وقو آ

را باارای کاااربر فتااه اساا

در ام

م توااام فیااای هنا

روامری و ود دارد .در تیجاه
او را باارای اجااام و ااایف آمااادی

کناام .همچناایت تع ااش پزشااک بااه تااور شاافا
یمی اس

کااه

فت اه

تا  ویی ت میم یری او را میاهمی کنیم.

در ادامه اا کاربر واسته شم  وی تماس باا پیاتیبا
را پیما کنم.
سواالت پس از انجام تست:
•

بااه تااور کلا
برای شما ذا

•

چااه اماااا

ویا یای در ایاات اپلیاییاات

بود؟

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

صفحه ۹

یااا

تجربهی کلی

توجه

چناااام عاماااال م توااااام باااار روی تااااای

تساااا

های

کاربردپذیری تاثیر ذار باشم:

•

ااروی تسااترهای اتعااا
افااارادی کاااه اا آ

م

شاامی ،مایناامیی تمااام
اااول اساااتفادی م کننااام،

یسااتنم و باارای رساایم
اساا

بااه تااای

دقیاا تر اام

کااه یااک سااناریو را بااا رویهااای معتلااف

اجام داد.
•

ای اسا

و برداش

بر روی کیفی

های اشتبای ممات اسا

باا وردهاا و تیجاهی کلا

تسا

تاثیری اچیز ذاشته باشم.
• در ایت زارش به باگهاا و میاایت
که بارای کااربرا

اشااری شامی

بییاتری ایجااد شامی ،و تاا اای

ممات به ماواردی کاه تنهاا بارای یاک کااربر پایش
آممی ،اشاریای یمی اس

تمام تس

.

ها ،با استفادی اا پلتفرم تستادی ،به بور

رایدور ( )Remoteو بر روی کاربرا

صفحه ۱۱

اا

تستادی اجام شمی اس

.

یافته های کلی
•

اکثر کاربرا

ایت تس

آییت پزشا ب

•

 ،اا و ود پلتفرمهای میااوری

بر بودم.

روشهاااای معتلاااف

باااه ظااار م رسااام کاااه اا میاااا

میاوریی مو ود در ایت اپلیاییتها ،الگوی رفتاری
کل

کااربرا

باه سام

ت ویری اس

اساتفادی اا ارتباا

 .تجربه ارتبات

دقی تر توسن پزشک ،اا دایل ایت اتعا
•

برقراری ارتباا

اماا

بساایار پاار اهمیاا
رضای

میزا
عوامل

آا

 .به همیت ه

اس

که باعث کنامی ایات فرآینام م شاود ،تااثیر
و توبایه اارد

رضای

اپلیاییاااات و شاااالو

(مع وباا باف ه ابال ) اا تاثیر اذارتریت

عوامل یاف
امع باود

شمی در ایت تس

بودم.

اپلیاییات و داشاتت اماااا

مانم «تفسایر آاماایش» و «اتیعاا

•

اساتفادی اا

م شاااود .کنااامی و سااارع

پاااااییت مااااایش اتیعااااا

کاربرا

اس

.

و اا مهمتااریت عواماال مااوثر باار

اپلیاییااات باااه دیگااارا

•

معایناه

ساریع باا پزشاک بارای کااربرا

و بر ی

ایادی بر میزا

بف ا

تلفنا

بهتر و اماا

یاا

معتلفا

پزشاا » بارای

الب و کاربردی به ظر م رسم.

تنااو پزشااااا  ،و ااود اتیعاااا

کاااف

و رسااام

در

پروفایاال هاار پزشااک (یااا کلینیااک پزشااا ) و و ااود
امتیااها و ظارا
کننمی در میزا
اس

ساایر مارا عیت ،اا عوامال تعیایت
اعتماد کاربرا

.
صفحه ۱۲

به ایات اپلیاییاتها

م دانم که برای بیماری

• اکثر کاربرا
متع

ود بایم به چه

مرا عه کننم و اتظار دارم بتوانم با

ستجوی ام بیماری و یا عیئم آ

در اپلیاییت،

پزشک مرتبن را پیما کننم.
• اکثر بف ا

اپلیاییتها به

آ ها اا دیم کاربرا
آا

سردر م

وص بف ه ابل

بسیار شلوو اس

برای پیما کرد

و

باعث

بعش مورد مورد ظر

م شود.
• کاربرا

اتظار دارم اما

بتوانم در سریعتریت اما

که سوال پزشا

فوری دارم،

پاسخ سوال

ود را بگیرم.

در اپلیاییتهای اسنپدکتر ،پزشا
اماا
پردا

میاوری و ارتبا

و پذیرش ،۲۴

با پزشک تنها چنم دقیقه پس اا

مبلغ و ود دارد اما در دکتر ساینا اما

پاسعگوی

پزشک میعش یس

صفحه ۱۳

.

دقی

انجام تمام وظایف خواسته شده

پزشکت

۶۰٪

پذیرش

۸۰٪

اسنپ

۸۰٪

دکتر

۸۰٪

۲۴

دکتر

ساینا

مواجهه با مشکالت غیر منتظره

پزشکت

۶۰٪

پذیرش

۸۰٪

اسنپ

۸۰٪

دکتر

۶۰٪

۲۴

دکتر

ساینا

صفحه ۱۴

درک نحوهی کار با اپلیکیشن

پزشکت

۱۰۰٪

پذیرش

۱۰۰٪

۲۴
اسنپ

۱۰۰٪

دکتر
دکتر

۱۰۰٪

ساینا

رضایت کلی و پیشنهاد به دیگران

۸۰٪

پزشکت
پذیرش

۶۰٪

۲۴
اسنپ

۶۰٪

دکتر
دکتر

۱۰۰٪

ساینا

صفحه ۱۵

زمان انجام وظایف

اپلیکیشن

پزشکت

پذیرش ۲۴

اسنپ دکتر

دکتر ساینا

کاربر

وظیفه ۱

وظیفه ۲

وظیفه ۳

وظیفه ۴

۱

۰۰:۳۸

۱:۴۵

۳:۱۰

۰۰:۴۰

۲

۲:۰۶

۱:۰۳

۱:۲۶

۰۰:۳۸

۳

۳:۲۸

۲:۲۸

۲:۰۰

۰۰:۲۵

۴

۳:۳۲

۳:۱۰

۶:۰۰

۰۰:۵۰

۵

۱:۴۲

۱:۰۰

۰۰:۵۰

۰۰:۳۳

میانرین

۲:۲۸

۱:۵۳

۲:۴۰

۰۰:۳۸

۱

۱:۲۵

۰۰:۴۰

۵:۵۰

۰۰:۲۵

۲

۵:۰۰

۲:۴۷

۲:۰۰

۰۰:۱۰

۳

۱:۵۰

۰۰:۳۰

۱:۲۰

۰۰:۱۰

۴

۴:۰۰

۰۰:۱۵

۳:۰۰

۰۰:۱۳

۵

۴:۱۵

۰۰:۳۵

۳:۴۰

۲:۵۰

میانرین

۳:۳۰

۱:۰۰

۳:۱۶

۰۰:۴۵

۱

۶:۳۴

۲:۰۰

۴:۱۰

۰۰:۲۳

۲

۲:۲۵

۱:۱۴

۱:۰۳

۰۰:۵۴

۳

۴:۴۰

۱:۳۵

۳:۳۲

۱:۲۲

۴

۵:۱۴

۲:۰۶

۲:۲۸

۰۰:۴۶

۵

۲:۳۵

۰۰:۳۷

۱:۲۳

۱:۱۰

میانرین

۴:۳۰

۱:۳۰

۲:۵۰

۰۰:۵۵

۱

۳:۴۵

۳:۴۱

۲:۰۵

۱:۰۸

۲

۳:۴۵

۱:۰۰

۱:۵۵

۰۰:۲۰

۳

۴:۰۵

۰۰:۳۰

۰۰:۳۷

۰۰:۴۵

۴

۲:۵۵

۱:۰۰۵

۰۰:۱۶

۰۰:۱۵

۵

۲:۱۵

۱:۵۰

۲:۰۶

۰۰:۳۰

میانرین

۳:۳۵

۱:۴۵

۱:۴۰

۱:۰۰

امان انجام وظایف ،یا
کاربردپذیری اس

اا فاکتورهای مهم سنجش و ت لیل تای
ه

اجام یک

و یفه توسن کاربر را مایش م دهم .اتظار م رود تیم ترا

و توسعه

م

 .ایت فاکتور ،میزا

ول بتوام به مرور ،ایت اما

بر

اما

بر

شمی

تس

شمی را کاهش دهم.

صفحه ۱۶

نتایج تستها

نتایج تست پزشکت

شرکتکنندگان

شماره

جنسیت و بازه

سطح استفاده از

کاربر

سنی

اینترنت

۱

۴
۵

انجام شده

روشهای مشاوره با
پزش

کامل

ارفهای

۲۰-۳۰

کامل

ارفهای

ایر ۲۰

انجام نشد

روشهای مشاوره با
پزش /
جوا آامایش
انجام نشد

ارفهای

۲۰-۳۰

۳

اپلیکیشنهای مشابه

دیگران

متوسط

۲۰-۳۰

۲

کاربر پزشکت

استفاده از

پیشنهاد به

وظایف

بله ،اسمش

ارفهای

کامل

فاطرم نیست

۲۰-۳۰

۶۰٪

۶۰٪

کاربران توانستند تمام وظایف

کاربران هنگام کار با اپلیکیشن دچار

خواسته شده را انجام دهند

مشکالت غیرمنتظره شدند

۱۰۰٪

۸۰٪

کاربران متوجه نحوه کار اپلیکیشن

کاربران نسبت به تجربه کلی رضایت

شدند

داشته و آن را توصیه میکنند

تست پزشکتبر روی نسخهی  2/21گوگلپلی انجام شده است.

صفحه ۱۹

مثبت
• دستهبندی تخصص پزشکی ،در روند دریافت مشاوره ،کاربردی و
مفید است.
• تنوع در راههای ارتباطی برای مشاوره (متنی ،صوتی ،تلفنی و
تصویری) برای اکثر کاربران جذاب و رضایتبخش بود.
• تمام کاربران به راحتی بخش پشتیبانی یافتند.
• امکان مشاوره رایگان با پزشک ،عاملی ترغیب کننده برای استفاده از
اپلیکیشن بود.
• فراوانی و تنوع پزشکان ،رضایت و اعتماد کاربران را جلب کرده بود.
• امتیاز و نظرات سایر مراجعین ،اطمینان بیشتری برای انتخاب
مشاور ،ایجاد کرده بود.

بعضیاشتتتون فتتتدمت در محتتتل دارن کتتته ایتتتنم

فودش یه مزیته .چیزی که تا به ااد نبوده.
(کاربر)۳

منفی
• نبود امکان فیلتر در بخشهای مختلف ،باعث طوالنی شدن روند
انتخاب مشاور و انجام مشاوره شده است.
• استفادهازدستهبندیهایمتفاوتدرصففااتمختلفف(پیشفخوان،
مشففاوره،کلینیففکمجففازیو )...موجففبسففردرگمیوخسففتگیکففاربر
میشود.
• نشان «رایگان» روی تصویر پزشک ،این حس را القا میکند که
خدمات کامال رایگان است ،اما در واقع تنها یکی از راههای ارتباطی با
پزشک رایگان است .درک این تفاوت برای کاربران آسان نیست.

بتتتا پشتتتتیبانی نمیشتتته تمتتتاس داشتتتت و فاتتتط
میشه تیکت داد ،اعتماد سلک میشه.

(کاربر )۴
صفحه ۲۰

باگها و مشکالت
 نبود امکان فیلتر توستط کتاربر در بخشهتا و لیستتهای مختلتفاپلیکیشن.
 وجتتود مستتیرها و راههتتای مختلتتف بتترای گتترفتن مشتتاوره باعتتسردرگمی کاربران شده است.

 عبارت راهنمای استفاده شده در نوار جستجو ،باعفکر کنند تنها نام پزش

شده کتاربران

را میتوانند جستجو کنند.

 در لیستتتتت مشتتتتاوران رایرتتتتان ،راه ارتبتتتتاطی رایرتتتتان بتتتته صتتتتورتپیشفرض نمایش داده نمیشتود و کتاربر دچتار تردیتد میشتود کته
امکان رایران به اشتباه برای این پزشکان نمایش داده شده است.
 ورود به اپلیکیشن طو نی است و با توجه به دو مرالتهای بتودنآن در ی

صفحهی ثابت ،کاربران متوجه تغییر نمیشوند.

پیشنهادها

 بهتر است امکان ارتباط با پشتیبانی اا راههای دیرری غیر ااتیکت نیز وجود داشته باشد.
 اضافه شدن امکان اعماد فیلتر تاثیر ایادی در افزایش سرعتکاربران و میزان رضایت آنها دارد.
 در لیست پزشکان رایران فاط راه ارتباطی رایران موجود باشد ویا به صورت پیش فرض راه ارتباطی رایران انتخا

شده باشد.

 دستهبندیها و عبارات استفاده شده در بخشهای مختلف،نیاامند تست بیشتر و نزدی

شدن به مدد ذهنی کاربران است.

صفحه ۲۱

نتایج تست پذیرش ۲۴

شرکتکنندگان

شماره

جنسیت و بازه

سطح استفاده از

کاربر

سنی

اینترنت

۱

۴
۵

اپلیکیشنهای مشابه

دیگران

انجام شده

کامل

پزش

ارفهای

۲۰-۳۰

۳

از اپلیکیشن

ارفهای

۲۰-۳۰

۲

تجربه قبلی استفاده

استفاده از

پیشنهاد به

وظایف

ارفهای

فو

کامل

کامل

بله

۳۰-۴۰
ارفهای

جوا آامایش
انجام نشد

اسنپ دکتر

ایر ۲۰
متوسط

کامل

-

۲۰-۳۰

۸۰٪

۸۰٪

کاربران توانستند تمام وظایف

کاربران هنگام کار با اپلیکیشن دچار

خواسته شده را انجام دهند

مشکالت غیرمنتظره شدند

۱۰۰٪

۶۰٪

کاربران متوجه نحوه کار اپلیکیشن

کاربران نسبت به تجربه کلی رضایت

شدند

داشته و آن را توصیه میکنند

تست پذیرش  ۲۴بر روی نسخهی  3.1.6گوگلپلی انجام شده است.

صفحه ۲۳

مثبت
• امکانارتبفا بفاپزشفکتنهفاچنفددقیقفهپفسازپرداخفتتجربفهخفوبی
ایجادکردهاست.
• لیستپزشفکاندرمشفاورهآنالیفنبفراسفاینزدیفکترینزمفانمشفاوره
مرتبسففازیشففدهاسففتوکففاربرانمیتواننففدبففهراحتففیپزشففکانآمففاده
پاسخگوییرابیابند.
امکان«بهمنپزشکپیشنهادبده!» بفرایکفاربرانجالفباسفتو فراینفد
•
ِ
انتخابپزشکرابرایآنهاراحتترمیکند.

• کفاربرانبفهراحتفیمتوجففهویاگیهفایانفواعمففدلهایمشفاورهبفاپزشففک
شدند.
• مراحلومسیرکلیدریافتمشاورهبرایکاربرانآساناست.
• امکاناتمختلفاپلیکیشنمانند«تفسفیرآزمفایش»«،مفزا شناسفی» و

«مجلهسفالمت» بفهنظفرکفاربرانکفاربردیاسفتوبفرایاسفتفادهازایفن
امکانات،درآیندهبهاپلیکیشنمراجعهمیکنند.

امکانات فوبی داره ،فکر نمیکنم نرمافزارهای

دیره انادر جامع و کامل باشن.
(کاربر)۳

منفی
• امکففاندسترسففیبففهصفففاهاصففلیاپلیکیشففنازصفففااتداخلففیوجففود
نداردونیازمندچندینبارفشردندکمهبازگشتاست.
• سرعتکلیعملکرداپلیکیشنپاییناست.
• دربخففش«تفسففیرآزمففایش»،مشففخصنیسففتکففهآزمففایشتوسففطچفه
پزشکیبررسیخواهدشد؛اینمسفللهسفببسفردرگمیکفاربرانو عفدم
اعتمادآنهامیشود.
• صففاهاصففلیاپلیکیشفنشففلوواسففتواکثفرکففاربراندراسففتفادهازآن
گیجوسردرگمشدند.

ای بابا هی باید بااگشت رو بزنی  ۶ساعت
دور فودش میچرفه.
(کاربر )۵

صفحه ۲۴

باگها و مشکالت

• در پروفایل پزشکانی که ی

نوع مشاوره آنها غیر فعاد است ،در

قستتمت «چرونتته مشتتاوره آنالیتتن بریتترم؟» اطالعتتات هتتر دو متتدد
مشتاوره نشتان داده میشتود .کتاربران متوجته نمیشتوند یت

نتوع

مشاوره فعاد نیست.
• کاربرانتفرجی میدهنفدکفهبتواننفدبفهصفورتتلفنفییفاچفتدر
سریعترینزمانبفاپشفتیبانیارتبفا داشفتهباشفند،امفابفرایایفن
ارتبا الزماستتیکتبگذارند.
• مرتبسازیبراسفای«بفاالترینامتیفاز» و«بیشفترینتجربفه» بفه
کارنمیکندوتغییریدرلیستایجادنمیشود.
• بففففااعمففففالفیلترهففففانتیجففففهاینشففففاندادهنمیشففففودوکففففاربران

نمیتواننففدپزشففکم لففوببففاویاگیهففاییکففهمیخواهنففدراپیفدا
کنند.
• نبودن دکمهای برای بااگشت به صتفحه اصتلی در صتفحات دافلتی
اپلیکیشن باع

نارضایتی کاربران و ایجاد تجربهای بتد بترای آنتان

میشود.
• در بخش «تفسیر آامایش» کاربران متوجه نمیشوند که آامتایش
توستتط چتته پزشتتکی بررستتی میشتتود در صتتورتی کتته آنهتتا تتترجیح

میدهنتتد پزش ت

را فودشتتان انتختتا

کننتتد یتتا اطالعتتات کامتتل اا

پزشتتکی کتته آامتتایش آنهتتا را بررستتی میکنتتد داشتتته باشتتند .ایتن
اطالعات برای کاربران اعتماد به تفسیر آامایش را به همراه دارد.
• اکثر صفحات اپلیکیشتن بته فصتوف صتفحه اصتلی شتلو استت
این مسئله سبک میشود کاربران نتوانند بته رااتتی فتدمت متورد
نرر را پیدا کنند و متوجه تمامی امکانات اپلیکیشن نمیشوند.
• پتتایین بتتودن ستترعت کلتتی اپلیکیشتتن آااردهنتتده استتت و برفتتی
صفحات به سختی و با چندبار تالش نمایش داده میشوند.

صفحه ۲۵

• با پر شدن ی

فیلد ،دیرر عنوان آن قابل مشاهده نیست و ایتن

مشکل ویرایش اطالعات را فرساینده کرده است.
• کاربراندرپرکردنفیلدهادچارسردرگمیمیشوند،زیفرامثفالیاز
ناوهصای پرکردنفیلدهاوجودندارد.

پیشنهادها

• کاربران انترار دارند بتوانند با جستجوی نام بیماری ،پزش

مرتبط

به آن بیماری را پیدا کنند.
• کاربران ترجیح میدهند در بخش «پیشتنهاد پزشت » بته جتای یت
پزش

به آنها چند پزش

پیشنهاد شود.

• طبق تجربه کلی کاربران که بر اساس کتار بتا اپلیکیشتنهای دیرتر
ایجاد شده است ،کاربران انترار دارند که کد فعادستاای بته شتکل

فودکار جایگذاری شود.
• بهتتتر استتت اگتتر یت

نتتوع مشتتاوره غیتتر فعتتاد استتت بتته طتتور کلتتی

اطالعات مربوط بته آن نمتایش داده نشتود یتا بته نحتوی متددهای
فعاد مشاوره به طور مشخصتری به کاربر نمایش داده شود.
• کتاربران انترتتار دارنتد پشتتتیبانی بته صتتورت چتت آنالیتتن یتا شتماره
تماس باشد تا بتوانند سریعتر مشکلشان را برطرب کنند.

• الروی طراای فرمهای اپلیکیشن نیاامند تغییر و بهبود هستند.

صفحه ۲۶

نتایج تست اسنپ دکتر

شرکتکنندگان

شماره

جنسیت و بازه

سطح استفاده از

کاربر

سنی

اینترنت

۱

۳۰ - ۴۰

۲

۲۰-۳۰

۳
۴
۵

۳۰-۴۰

۲۰-۳۰

کاربر
اسنپدکتر

استفاده از

پیشنهاد به

اپلیکیشنهای مشابه

دیگران

وظایف
انجام شده

ارفهای

کامل

متوسط

کامل

ارفهای

کامل

ارفهای

جوا آامایش
انجام نشد

ارفهای

کامل

۳۰-۴۰

۸۰٪

۸۰٪

کاربران توانستند تمام وظایف

کاربران هنگام کار با اپلیکیشن دچار

خواسته شده را انجام دهند

مشکالت غیرمنتظره شدند

۱۰۰٪

۶۰٪

کاربران متوجه نحوه کار اپلیکیشن

کاربران نسبت به تجربه کلی رضایت

شدند

داشته و آن را توصیه میکنند

تست اسنپ دکتر بر روی نسخه  6/2اپلیکیشن انجام شده است.

صفحه ۲۸

مثبت
•

هفایپزشفکی،

وجودتنوعخدماتپزشفکیازقبیفلانجفامآزمایش
تهیفففهدارو،خفففدماتروانشناسفففیوسفففایرخفففدماتموجففففوددر
اپلیکیشنبرایکاربربسیارجذاباست.

•

امکففاناسففتفادهازمففدلهایمختلفففمشففاوره(تلفنففی،متنففیو
ویدیویی) برایکاربررضفایتبخشاسفتوداشفتنحفتانتخفاب،
موجباستفادهراحتترازاپلیکیشنشدهاست.

•

امکانمشاورهسریعباپزشکانومشخصبفودنپزشفکانآنالیفن
(پاسخگوییآنفی) بفرایکفاربرانیکفهنیفازبفهمشفاورهففوریدارنفد

رضایتبخشاست.

ایتتن کتته دکتتتر رو بشتته بتته صتتورت آنالیتتن
باهاش صحبت کرد اتفاق فوبیه.

(کاربر )۵

منفی
• کندینمایشصفاهیلیستپزشکان،کاربرانرابهشدت خسفته
وکالفهمیکند.
•

وجودبخشپزشفکانعمفومیوبخفشآزمفایشپزشفکیدرمنفزل
باعثمیشوداکثرکاربراندچارتردیدشوندکفهبفراینشفان دادن
نتیجهیآزمایش،بایدبهکدامبخشمراجعهکنند.

• نتیجفففهیجسفففتجودراپلیکیشفففنگفففاهینتفففایجنفففامرتب ینشفففان
میدهد .برایمثالجستجویکلمهی«تهوع»،دودکترفیزیفوتراپ
رانمایشمیدهد.
• من تامتیازهاینمایشدادهشدهبرایهرپزشکازنظفرکفاربران
واض نیست.

فیلتتی تعتتداد پنجتتره و آیکتتون ایتتاده و راستتتش بته
عنوان ی

کتاربر تاریبتا ارفتهای اپ بترام پیچیتده

است.

(کاربر )۴

صفحه ۲۹

باگها و مشکالت

• گزینههای نمایش داده شتده در نتتایج جستتجو ،بعضتی مواقتع بتا
عبارت جستجو شده همفوانی ندارد.
• فرآینتتد بختتش «آامتتایش پزشتتکی» بتترای اکثتتر کتتاربران در نرتتاه اود
واضح نیست و آنان را دچار سردرگمی برای انتخا

مسیر میکند.

• امکان فیلتر بر اساس مشاوره ویدئویی وجود ندارد.
• صفحه اود اپلیکیشن بسیار شلو است.
• عبارت درج شده در قسمت نوار جستجو (جستجو در اسنپ دکتر)
برای کاربر این تصور را ایجاد میکند که با سرچ عالئم بیماری هتم
به دکتر مرتبط میرسد.

•

منطتتتق امتیااهتتتای داده شتتتده بتتته پزشتتتکان مشتتتخص نیستتتت و
کاربران متوجه نمیشدند امتیتاا پزشتکان توستط چته کستانی داده
شده است.

• مفهوم کلمتهی «تیکتت» در بختش پشتتیبانی بترای کتاربران واضتح
نیست و بدون آامون و فطا متوجه معنای آن نمیشدند.
• طراحفففیبخفففش«زمانهفففایپاسفففخگویی» درصففففاهیاختصاصفففی
پزشک،شبیهدکمهبهنظرمیرسد.

• چونگزینههایفعالمشفاورهتنهفادرصففاهپزشفکاننشفانداده
میشوند،کاربرمتوجهنمیشودکفهامکفانمشفاورهویفد وییهفم
برایبرخیپزشکانوجوددارد.
• آیکونهایبهکفاررفتفهبفرای«مشفاورهمتنفی» و«مشفاورهتلفنفی»
برایکاربرانگویانیست.
• محتوای صفحهی لیست پزشکان به کندی نمایش داده میشود.
• مراله به مراله نبودن راهنمای اپلیکیشن ،برای کاربران آااردهنتده
بود.

صفحه ۳۰

پیشنهادها

• جهت ایجاد اطمینان بیشتر در کاربران بهتر استت در پروفایتل هتر
پزش  ،مشخصتات دقیتقتر و رستمیتری اا او نمتایش داده شتود.
برای مثاد بته نرتر میرستد مشتاهدهی کتد یتا تصتویر نرامپزشتکی

برای کاربران اطمینان بخش است.
• جایرذاری فودکار کتد ورود بته اپلیکیشتن میتوانتد تجربته بهتتری
برای کاربران ایجاد کند.
• به نرر میرسد کاربران توقع دارنتد تخفیفتی بترای اولتین استتفاده
داشته باشند .همچنین میفواهند بتا جستتجو در نتوار جستتجوی
اپلیکیشتتن بتته بخشهتتای مختلتتف آن هتتدایت شتتوند .متتثال بتتتا
جستتتجوی عبتتارت «نتیجتته آامتتایش» بختتش متترتبط و یتتا لیستتت
پزشکان مربوط به آن را مشاهده کنند.
• به نرر میرسد که صفحه اود اپلیکیشتن نیاامنتد طرااتی مجتدد و
سادهساای است.

صفحه ۳۱

نتایج تست دکتر ساینا

شرکتکنندگان

شماره

جنسیت و بازه

سطح استفاده از

کاربر

سنی

اینترنت

۱

۳۰-۴۰

۲

۲۰-۳۰

۳
۴
۵

۲۰-۳۰

کاربر دکتر ساینا

استفاده از

پیشنهاد به

اپلیکیشنهای مشابه

دیگران

وظایف
انجام شده

ارفهای

کامل

متوسط

جوا آامایش
انجام نشد

متوسط

جوا آامایش
انجام نشد

متوسط

کامل

متوسط

کامل

۳۰-۴۰

۲۰-۳۰

۸۰۰٪

۶۰٪

کاربران توانستند تمام وظایف

کاربران هنگام کار با اپلیکیشن دچار

خواسته شده را انجام دهند

مشکالت غیرمنتظره شدند

۱۰۰٪

۱۰۰٪

کاربران متوجه نحوه کار اپلیکیشن

کاربران نسبت به تجربه کلی رضایت

شدند

داشته و آن را توصیه میکنند

تست دکتر ساینا بر روی نسخهی  2/1/0گوگلپلی انجام شده است.

صفحه ۳۳

مثبت
• امکانویرایشسوالارسالشدهبرایپزشکدرمشفاورهمتنفی بفه
کاربرانحساطمینانمیدهد.
• دستهبندیبراسایعال فمبیمفاریوتنفوعتخصفصهایمختلفف
(مخصوصاخدماتروانشناسفیوروانپزشفکی) بفرایاکثفرکفاربران
کابردیورضایتبخشبود.
• «تشخیصگربیماری» برایکاربرانیکهنمیدانندبهچهمتخصصی
بایدمراجعهکنندرضایتبخشاست.
• وجوداطالعاتیمانندمیزانتجربهپزشکوکدنظامپزشکی باعفث
جلباعتمادکاربرانشدهاست.
• اطالعاتیمانندامتیازوتجربفهدرکفارتمربفو بفههفرپزشفک،بفه
کفففاربرانکمفففکمیکنفففدسفففریعتروم ملنتفففرپزشفففکمناسفففبرا
انتخابکنند.

اتتتی تشتتخیصگر بیمتتاری داره و آدرس و شتتماره
تلفتتتتن آامایشتتتتراهها رو هتتتتم جمتتتتعآوری کتتتترده.
فوقالعاده است.

(کاربر )۴

منفی
• ماففدودیت ۶۰کففاراکتردرمشففاورهمتنففی،بففرایکففاربرانآزاردهنففده
است.
• عفففدمدسترسفففیبفففهامکفففانجسفففتجودرصففففاهاصفففلی،یفففافتن
متخصصرادشوارکردهاست.
• مشففخصنبففودنزمففاندقیففتتمففایپزشففکدربخففش«مشففاوره
تلفنی» برایکاربرانآزاردهندهاست.
• کفففاربرانمتوجفففهتففففاوت«مشفففاورهآنالیفففن» و«مشفففاورهتلفنفففی»
نمیشدند.

ایتتن بیمتته رو کجتتا میتتتونم اعمتتاد کتتنم؟ اینتتو

نفهمیدم .من نمیفهمم .ااساس کردم باید بزنم
تا مشاوره با بیمه بهم بده.

(کاربر )۱

صفحه ۳۴

باگها و مشکالت
• مسیر رسیدن به امکان جستجو برای کاربران واضح نیست .همچنتین
نوار جستجو ،دکمهای که بتوان با آن فرآیند را آغار کترد نتدارد و فتود
بته فتتود هتتم جستتجو را انجتتام نمیدهتتد .بنتابراین کتتاربر بایتتد دکمتتهی
جستجو در کیبورد فود را فشار دهد تا جستجو انجام شود.
• انتاتتاد بتته نستتخهی و

بتترای دریافتتت پیشفتتاکتور باعت

استتترس و

سردرگمی کاربران میشود.

• پسازفشردندکمهیمشاورهتلفنیدرصففاهپزشفک،صففاه چفت
بازمیشود .کاربرانمتوجهنمیشدندفرآینفددرادامفهبفهچفهصفورت
خواهدبود.
• وجتتود «مشتتاوره آنالیتتن» و «مشتتاوره تلفنتتی» در فتتدمات و بتتا محتتتوای
یکسان ،باع

گیج شدن کاربران میشود.

• توضففیااتیگویففادرخصففو

ناففوهاسففتفادهازبیمففهوجففودنففداردو

کفاربرانمتوجفهنمیشفوندچگونفهبایفدازبیمفهاسفتفادهکننفد .نشففان
«مشاورهبابیمه» ماننفددکمفهاسفتوکفاربرانتصفورمیکننفدبفازدن
آنمیتوانندبابیمهمشاورهبگیرند.
• کاربرانمعتقدبودنفدمافدودیتتایفپحفداقل ۶۰کفاراکتردرمشفاوره
باعثمع لیوطوالنیشدنرونددرخواستمشاورهمیشود.

پیشنهادها

• جایرذاری فودکار کد ورود به اپلیکیشن.
• بهتر است نوار جستجو در صفحه اصلی اپلیکیشن قرار بریرد.
• بهتر است عبارات و کلمات بهکار رفته در اپلیکیشن تستت شتده و بتا
توجه به درک و دریافت کاربران ،باانویسی شود.

صفحه ۳۵

درباره ی تستادی

تستادیاولینپلتفرمکفامالآنالیفنتسفتهایکاربردپفذیری
درایففراناسففتکففهصففاحبانکسففبوکارهففایآنالیففنرابففه
کاربرانواقعفیوصفلمیکنفد .کسفبوکارهفامیتواننفدطفی
چنفففدمرحلفففهسفففاده،وبسفففایتواپلیکیشفففنخفففودرابفففرروی

کففاربرانواقعففیتسففتکننففد .نتیجففهایففنتس فتهادرقال فب
ویففد وهایکوتففاهوتالیلهففایتخصصففیدراختیففارآنهففا
گذاشتهمیشود.
کاربرانعادینیزمیتواننفددراوقفاتفراغفتخفودبفاانجفام
تس فتهایکوتففاهحففداکثربیسففتدقیق فهای،هففمبففهبهبففود
کسبوکارهاکمککنندوهمدرآمدداشتهباشند.

وبسایت یا اپلیکیشن تان
را تست کنید

از تست های بیست دقیقه ای
کسب درآمد کنید

های قبلی
گزارش
قبلی
های
گزارش

پشت قفسههای فروشگاههای آنالین چه خبر است؟
م العه کاربردپذیری چهار فروشگای بزرگ ایرا :

دیجیکا  ،اسنپمارکت ،مدیسه و اُ کا
دریافت مستایم گزارش
جم ۶ :مگ تعماد بف ا ۴۳ :

از کارشناسی تا چانهزنی
م العه کاربردپذیری بااار آییت معامی

ودروی ایرا :

دیوار ،شیپور ،باما و همراه مکانی
دریافت مستایم گزارش
جم ۹ :مگ تعماد بف ا ۳۸ :

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

فیلیمو ،نماوا ،بااار و لنز
دریافت مستایم گزارش
جم ۲ :مگ تعماد بف ا ۴۰ :

برخی مشتریان ما

سوپر اپ

اسنپ مارکت

اسنپ فود

همراه کارت

پرداخت الکترونیک
سداد

سیمرغ تجارت (ست)

کرفس

جاباما

سیگنال

استدیو بازیسازی
کاریزما

استدیو بازیسازی
مدریک

آوا گیمز

آپارات

فیلیمو

سالم سینما

ایوند

شیپور

فروشگاه اینترنتی
زودل

ترب

آسان پرداخت (آپ)

همراه اول

کوئیز آف کینگز

اسنپ تریپ

تستر شوید
باسالم

از دیدگاه مشتریان ببینید!

تهران،سهروردیشمالی،کوچهفیروزه،پالک،۱۶واحد۲
۰۲۱۸۸۵۰۷۳۰۸

info@testady.com

