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 بازیابی رمز عبورراهنمای 
 

 و ...( شده. رابتدا وارد یکی از مرورگرهای اینترنت )گوگل کروم ، موزیال فایر فاکس یا اینترنت اکسپلور -1

 را در نوار آدرس وارد نمایید. در کارت دریافتی از مطب درج شده آدرس سایت -2

کلیک  فلش در شکل زیر مشخص شده()قسمتی که با  ورود به سیستمی گزینه پس از باز شدن سایت بر رو -3

 :کنید

 

کلیک نمایید رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ بر روی گزینه پس از باز شدن صفحه ورود )صفحه زیر(  -4

 )مانند قسمت نشان داده شده در شکل زیر توسط فلش(:
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در این  .س بر روی گزینه ارسال کلیک نماییدپس از ورود به صفحه زیر ابتدا کد ملی بیمار را وارد نموده و سپ -5

 همراه بیمار که در مرحله ثبت نام وارد نموده اید ارسال میشود. تلفن صورت یک رمز جدید به شماره

ی دریافت کدر صورتی که پیامک های تبلیغاتی خود را مسدود نموده باشید هیچ پیام دقت داشته باشیدنکته: 

و  نموده پیامک 8999را به شماره  2برای رفع این مشکل بایستی عدد  مشترکین همراه اول اهید کرد، کهنخو

 پیامک نمایند. 5005را به شماره  1مشترکین ایرانسل نیز عدد 

 

 بر روی گزینه ورود به سیستم بایستی لهمراحل قبل وارد صفحه زیر میشوید که در این مرح پس از انجام دادن -6

  کلیک نمایید:

 

 

 



©2018 Doctor Practice Management Application. All Rights Reserved. 
Technical Consultant: bobbyalimardani@hotmail.com 

 

تلفن که ابتدا کد ملی بیمار را وارد نموده و سپس رمز جدید ارسال شده به  شدهزیر  صفحه وارد در این مرحله -7

 :نمایید روی گزینه ورود به سیستم کلیک و بر کردههمراه را در قسمت رمز عبور وارد 

 

 

نام شما در باالی صفحه سمت راست ظاهر میشود. )مانند قسمت نشان داده شده پس از ورود موفقیت آمیز  -8

 در شکل زیر توسط فلش(: 
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در این مرحله می توانید در صورت تمایل نسبت به تغییر رمز ورود خود اقدام نمایید، برای این کار بایستی بر  -9

 شکل زیر(: روی گزینه سالم کلیک نمایید.)مطابق

 

 
 

 حال بر روی گزینه تغییر رمز عبور کلیک نمایید.)مطابق شکل زیر(: -10
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و رمز جدید خود را وارد کرده و سپس بر روی گزینه  )رمز ارسال شده توسط پیامک( در این مرحله رمز فعلی -11

 تغییر رمز عبور کلیک نمایید.)مطابق شکل زیر(:

 

 

راست قرار دارد کلیک نمایید. )مانند برای خروج از سیستم بر روی گزینه خروج که در قسمت باال سمت  -12

  قسمت نشان داده شده در شکل زیر توسط فلش(:

 


