
نحوه ساخت پرونده برای بیماران در پنل پزشک



ورود به پنل 

 

 نام کاربری برای ورود به پنل همین شماره همراه شما می باشد که پیام را دریافت کردید.

 

دقت بفرمایید نام کاربری و رمزعبور خود را اگر بیش از سه بار پشت هم اشتباه وارد کنید به دلیل

امنیت سایت ممکن است حساب کاربری شما موقتا مسدود شود؛ پس پیشنهاد میکنیم در صورتی

که رمزعبور خود را فراموش  کرده اید بدون معطلی از قسمت بازیابی رمزعبور همان لحظه یک

رمزعبور جدید تعریف کرده و وارد پنل  خود شوید.

 

 لینک ورود به پنل: 

    https://orthodontist.ir/dr/login

 

 

https://orthodontist.ir/dr/login


بازیابی رمزعبور

یا کلیک کردن روی قسمت

بازیابی رمزعبور :

 

ابتدا شماره موبایل خود را وراد کرده تا

لینک بازیابی برای شما ارسال شود.

 

پس از دریافت لینک بازیابی  به صورت

پیامک، روی لینک کلیک کرده و رمز عبور

جدید را تعریف کنید و وارد پنل خود

شوید.

 

https://orthodontist.ir/dr/login/resetPasswordPage


ساختن پرونده بیمار

برای ساختن پرونده بیمار در صفحه اصلی، قسمت "بیماران"، کلیک بفرمایید.



ساختن پرونده بیمار

در سمت چپ باالی صفحه، آیکون آبی رنگ مربوط به اضافه کردن پرونده جدید می باشد؛ این قسمت

را کلیک کرده و شروع به ساختن پرونده بیمار کنید.



ساختن پرونده بیمار

اطالعات بیمار را ثبت کرده و پس از آن پایین صفحه سمت چپ آیکون "ثبت پرونده" را کلیک کنید.
 



آپلود عکس های بیمار

عکس های فتوگرافی، opg و لترال

سفالومتری را در پرونده بیمار آپلود

نمایید.

 

عکس های فتوگرافی شامل

 عکس های:

- اکلوزال باال

- اکلوزال پایین

- اکلوژن چپ

- اکلوژن راست

- میدالین

- لبخند

- نیم رخ

بیمار می باشد.



اضافه کردن عکس جدید

پس از انتخاب هرعکس، در صورت نیاز آن را ویرایش کرده و پس از آن حتما نوع عکس را

مشخص کرده و سپس آپلود نمایید.



تکمیل فرم اصول تشخیص ارتودنسی 

قبل از ارسال پرونده برای مشاوره، حتما فرم اصول تشخیصی ارتودنسی را تکمیل نمایید و

سپس پرونده را برای مشاوره ارسال کنید. در این مرحله الزامی به پاسخ به تک تک سواالت

نیست و می توانید با کلیک روی قسمت "طرح درمان" فرم را ثبت کنید تا در زمانی مناسب

نسبت به تکمیل سواالت پاسخ داده نشده اقدام بفرمایید.



برای تکمیل فرم تشخیص اصول ارتودنسی:

2- با کلیک کردن روی "اصول تشخیصی ارتودنسی" نسبت

به تکمیل فرم اقدام کنید. 

1- به قسمت بیماران رفته و روی اسم بیمار کلیک کنید.



ارسال پرونده برای مشاوره

حاال می توانید پرونده را برای مشاوره ارسال کرده و منتظر بمانید تا نتیجه مشاوره ظرف 24

ساعت به شما اعالم گردد.



ارسال پرونده برای مشاوره

اگر با گوشی موبایل پروسه ثبت پرونده را طی می کنید به دلیل صفحه نمایش کوچک تر

موبایل گزینه ها به شکل زیر نمایش داده می شوند.



اگر فرم اصول تشخیصی ارتودنسی را تکمیل نکرده باشید نمی توانید پرونده را برای مشاوره

ارسال کنید و در زمان ارسال سیستم به شما پیغام می دهد که فرم را تکمیل کنید.

 

زمانی که پاسخ مشاوره برای شما ارسال شود از طریق پیامک به شما اطالع می دهیم. پس

از آن اگر مجدد بخواهید مشاوره را ادامه دهید و یا سوال و عکس جدیدی مطرح بفرمایید از

طریق گزینه "ادامه مشاوره" قابل انجام است.


