تاًک اطالػاتی جراحی کؽَری اٍلیي ٍ تٌْا تاًک اطالػاتی اظت کِ ؼوا هی تَاًیذ تا اطویٌاى کاهل اطالػات تیواراى چاق خَد را در آى ثثت
ًواییذ .ایي ظاهاًِ ؼوا را لادر هی ظازد تا تتَاًیذ تذٍى فراهَؼی پاراهتر ّای هْن در ٍیسیت تیواراى چاق در کوتریي زهاى تیؽتریي ٍ هْوتریي
اطالػات را ثثت ًواییذ ٍ در صَرت لسٍم ترای ٍیسیت هجذد تیواراى ٍ پیگیری آًْا از ایي اطالػات اظتفادُ ًواییذ ّ.وچٌیي ؼوا هی تَاًیذ تِ
راحتی تِ صَرت لحظِ تِ لحظِ از آخریي آًالیس ّای ایي اطالػات ثثت ؼذُ تَظط ظاهاًِ هطلغ ؼَیذ .ثثت اطالػات هْن تریي لذم در اًجام
پصٍّػ ّای هختلف اظت کِ ایي ٍیصگی از پرکارتردتریي هسایای اظتفادُ از ایي ظاهاًِ هی تاؼذ .ترای ٍرٍد تِ ظاهاًِ ثثت اطالػات تیواراى
چاق تِ آدرض  www.obesitysurgery.irهراجؼِ فرهاییذ.

عضویت در سامانه ثبت اطالعات بیماران چاق:
در صَرتیکِ ترای اٍلیي تار تِ ایي ظایت هراجؼِ هی کٌیذ ،تر رٍی گسیٌِ  sign upکلیک ًواییذ.
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اطالػات خَاظتِ ؼذُ را تا دلت کاهل تکویل کٌیذ .تا تَجِ تِ اظتفادُ از ؼوارُ تلفي هطة ؼوا ترای ارظال پیاهک تِ تیواراًتاى ،لطفاً در
صَرت تغییر حتوا هذیر ظاهاًِ را از طریك ارظال ایویل تِ آدرض هَجَد در ظایت هطلغ فرهاییذً.ام تیوارظتاى ّای خَد را از لیعت هَجَد
اًتخاب ًواییذ.

در صَرتیکِ ًام تیوارظتاى ؼوا در لیعت ًوی تاؼذ ًام آى را در کادر هرتَطِ ثثت کٌیذ تا در اظرع ٍلت تِ لیعت هَجَد اضافِ ؼَدuser .
 password ٍ nameرا تِ اًتخاب خَد ٍارد کٌیذ .درآخر پط از هطالؼِ لرار داد پرٍشُ ثثت کؽَری جراحی چالی ٍ در صَرت هَافمت تا
24
آى تا کلیک تر رٍی گسیٌِ  submitثثت ًام ؼوا در ظاهاًِ تِ پایاى هی رظذ .پط از تررظی اٍلیِ ٍ تاییذ اطالػات کارتر تا حذاکثر
 password ٍ user nameخَد ٍارد ظاهاًِ ؼَیذ،
ظاػت آیٌذُ ایویل ترای ؼوا ارظال خَاّذ ؼذ ٍ پط از آى ؼوا هی تَاًیذ تا
اطالػات تیوار خَدرا ثثت کردُ ٍ از هسایای آى ظاهاًِ اظتفادُ ًواییذ.

 :Forget passwordدر صَرتیکِ ًام کارتری یا پعَرد خَد را فراهَغ کردُ ایذ تر رٍی ایي گسیٌِ کلیک فرهاییذ.در لعوت هرتَطِ آدرض
ایویل خَد را ثثت ًواییذ تا تالفاصلِ ًام کارتری ٍ رهس ػثَر ترای ؼوا ایویل ٍ پیاهک ؼَد.

ایویل خَد را ٍارد کٌیذ
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