
اپلیکیشنراهنمای نصب و کاربری  
مدیسینا

درمانگرانویژه 



آشنایی با مدیسینا•
ماده شد و در از یکسال و اندی تحقیق و تالش، اپلیکیشن بیمارستان مجازی مدیسینا آپس 

Medicinnaمدیسینا . هموطنان عزیز  قرار گرقته استکافه بازار در اختیار  )   )

ه الکترونیک تخصصی بیمارستان مجازی است که امکان ویزیت آنالین ، پرونداپلیکیشن 

کلیه خدمات این . ، پایش سالمت و خدمات در منزل را برای خانواده ها فراهم میکند 

ای مجازی اپلیکیشن بصورت حرفه ای ، کاربردی ، آسان ، محرمانه و مستقل از پلتفرم ه

امکان ارتباط صوتی و تصویری ، ارسال مدارک پزشکی و نسخه . عمومی است 

گروه پزشکی زمان های دسترسی خود را . الکترونیک در این برنامه وجود دارد 

ماره مشخص میکند و تماس ها با اپلیکیشن برقرار میشود و بیماران قادر به مشاهده ش

از شما همکار گرامی دعوت می شود به تیم درمانگران مدیسینا. درمانگر نیستند 

.  بپیوندید

این راهنما برای درمانگران تهیه شده و نحوه کاربا اپلیکیشن را توضیح می دهد



ن این اپلیکیشاندروید حاضر نسخه در حال •

در آن نیز IOSموجود است و به زودی نسخه 

.دسترس خواهد بود 

همانطور که در تصویر مشاهده میشود دو •

وجود اپلیکیشن با نام مدیسینا درکافه بازار م

.است 

مدیسینا  برای عموم مردم•

مدیسینا ویژه درمانگران•



نرم افزار مدیسینا
MEDICINNA

















ااپلیکیشن درمانگر مدیسین

MEDICINNA MERCHANT



جهت عضویت به عنوان 
ر درمانگر می توانید از طریق ه

دو اپلیکیشن درخواست 
همکاری نموده و مدارک الزم را 

در محل مشخص شده 
درخواست . بارگذاری نمایید

های همکاری بررسی شده و 
پس از تایید برای آغاز به 

همکاری می بایست 
ینا اپلیکیشن درمانگران مدیس

.نصب گردد





روزها و پس از تایید مدارک و نصب اپلیکیشن درمانگر، باید•
ساعات همکاری شما  جهت مشاوره های انالین 

درمانگر می بایست در ساعات و روزهایی . مشخص گردد
که توسط شخص خودش تعیین میگردد به اینترنت  

دسترسی داشته و درخواست های مشاوره ها را تایید 
نموده و در زمان رزرو شده آغاز کننده مشاوره درمانگر 

مشاوره  ها از طریق پلت فرم اختصاصی . خواهد بود
تی و مدیسینا صورت گرفته و میتواند به صورت تماس صو

به صورت معمول زمان هر مشاوره انالین. تصویری باشد 
.  دقیقه تعریف شده است15



در اپلیکیشن درمانگر•
مدیسینا صفحه خالی
را مشابه تصویر روبرو 
مشاهده خواهید کرد 
که نشان میدهد که 

شما درخواست 
مشاوره انالین نداشته

.اید



در صورتی که بیماری•
درخواست مشاوره 

نماید به صورت روبرو  
در اپلیکیشن نمایش

داده خواهد شد و 
درمانگر می تواند 

درخواست را قبول و یا
.رد نماید

همچنین •
رف از طنوتیفیکیشنی 

ر مدیسینا برای درمانگ
روی گوشی همراه 
وی ارسال خواهد 

.  گردید

•



با قبول درخواست •
درمانگر صفحه روبرو 
را مشاهده خواهید 

نمود



بیمار می تواند قبل از •
شروع درمان مدارک، 

و آزمایشات و تصاویر رادی
گرافی خود را برای 

درمانگر ارسال نماید و 
پزشک می تواند مدارک 

را قبل از شروع درمان 
.مالحظه نماید

صفحه بیمار





روز و ساعت درخواست •

 Googleمی تواند در 

Calender گوشی شما

ذخیره شده و  یادآوری 

با شروع زمان . نماید

درمان ، با کلیک روی 

شروع درمان ، درمانگر 

آغاز کننده تماس خواهد 

بود



با شروع درمان تماس •

تصویری و یا صوتی بین

درمانگر و بیمار برقرار 

برای برقراری . خواهد شد

تماس وجود اینترنت ضروری

.است

امکان حضور نفر سوم  در •

ارتباط به عنوان پزشک دوم

والدین یا ) ویا همراه بیمار 

نیز وجود ( فرزندان

 (fellow Jitster).دارد



لیک از پایان یافتن مشاوره درمانگر میبایست روی پایان درمان کبعد 
نمایدرا نوشته و آن را ثبت نموده و در صورت نیاز نسخه بیمار 





ت و بعد از پایان یافتن ویزی•

توضیحات  و،ثبت نسخه 

ان ضمائم دیگر، ویزیت پای

مت یافته تلقی شده و در قس

پایان یافته ها ثبت خواهد

.  شد

بعد از پایان مشاوره نیز •

امکان برقراری تماس با 

بیمار برای درمانگر وجود 

دارد



ا برای تسویه حساب حتم•

ه باید درمان ها پایان یافت

باشد و با کلیک روی 

پ ایکون پروفایل سمت چ

باالی صفحه 

درمانگرمیتواند  تعداد 

درمانها و درآمد کل خود 

را مشاهده نماید و 

درخواست تسویه حساب 

.نماید





درپایان ضمن تشکر از انتخاب مدیسینا جهت همکاری ، شما اساتید•

حوه گرامی در صورتی که هر گونه سوال ، ابهام یا اشکالی در نصب و ن

ما تماس کار با اپلیکیشن دارید  میتوانید در ساعات اداری با کارشناسان

.بگیرید

•02188209492

•02188206716

•09208209492

•09902310746


