
 

ATHENA TECHNOLOGIES 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN  

KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

  



Hướng dẫn Khách hàng đăng ký tư vấn trên trang web Hội Dinh Dưỡng  

1 Đăng ký và đăng nhập 

1.1 Đăng ký 

Bạn vào trang chủ: http://hoidinhduong.vn 

Nhấn vào nút “Đăng ký” 

Nhập các thông tin bắt buộc và nhấn ĐĂNG KÝ NGAY! 

 
Hình 1: Nhập đầy đủ các thông tin đăng ký tài khoản mới 

Sau khi việc đăng ký của bạn hoàn tất, chúng tôi sẽ gửi một email đến địa chỉ email 

bạn đã dùng để đăng ký. 

Chú ý: Đăng ký email và số điện thoại chính xác để đảm bảo quyền lợi của bạn. 

1.2 Đăng nhập 

Bạn vào trang chủ: http://hoidinhduong.vn 

Nhấn vào nút đăng nhập. 

Ở ô Tên đăng nhập bạn có thể nhập vào tên, số điện thoại hoặc email bạn đã dùng để 

đăng ký 

http://hoidinhduong.vn/
http://hoidinhduong.vn/


 
Hình 2: Nhập tài khoản và mật khẩu đăng nhập 

2 Mách nhỏ bạn trước khi đăng ký tư vấn với bác sĩ 

Để tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng và sự hiệu quả của buổi tư vấn, chúng 

tôi dành cho bạn vài lời khuyên nhỏ trước khi đăng ký tư vấn với bác sĩ: 

- Chuẩn bị sẵn các thông tin phục vụ buổi tư vấn như cân nặng, tuổi, tình trạng, 

bênh lý của người cần tư vấn. Ghi các thông tin này vào yêu cầu khi đăng ký tư 

vấn. Nếu có thể chuẩn bị sẵn y bạ, các xét nghiệm để cung cấp cho bác sĩ khi 

cần thiết. 

- Sẵn sàng nhận email hoặc tin nhắn để biết bác sĩ đã đồng ý tư vấn hay chưa. 

- Ghi nhớ hoặc tự đặt nhắc nhở giờ tư vấn đã đăng ký. 

- Sau buổi tư vấn, bác sĩ sẽ cập nhật nội dung tư vấn và các lời khuyên cho bạn. 

Vào Lịch tư vấn, kiểm tra mục Chi tiết buổi tư vấn để đọc nội dung này. 

- Nếu không thể dự buổi tư vấn đã đăng ký, báo nghỉ càng sớm càng tốt. Báo 

nghỉ trước thời gian bắt đầu tư vấn 2 giờ đồng hồ để được hoàn tiền. 

3 Đăng ký tư vấn với bác sĩ 

Bạn có thể đăng ký tư vấn với bác sĩ chỉ với 2 bước đơn giản: 

1. Chọn bác sĩ bạn muốn gặp 

2. Chọn giờ tư vấn 

 

Bạn lưu ý số tiền trong tài khoản phải lớn hơn hoặc bằng mức phí của bác sĩ (Xem 

thêm tài liệu “Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản”) 

3.1 Chọn bác sĩ bạn muốn gặp để nhận tư vấn 

Có 2 cách để bạn chọn bác sĩ: 

a. Danh sách bác sĩ  



Bạn nhấn vào nút “TƯ VẤN ONLINE” trên trang web để xem danh sách các bác sĩ tư 

vấn của chúng tôi. Bạn có thể chuyển trang để xem thêm nhiều bác sĩ hơn nữa. Chọn 

một bác sĩ bạn muốn nhận sự tư vấn. 

 

Hình 3: Nút Tư vấn Online

 

Hình 4: Danh sách các bác sĩ tư vấn 



 

b. Khung giới thiệu bác sĩ xuất hiện trên trang website 

Trên trang web của Hội Dinh Dưỡng luôn có danh sách các bác sĩ xuất hiện tuần tự 

theo thời gian. Bạn có thể chọn bác sĩ nhanh tại khung giới thiệu này bằng cách ấn vào 

nút “Đặt lịch tư vấn”. Nhấn mũi tên trái phải để chuyển sang các bác sĩ khác. 

 

Hình 5: Khung giới thiệu bác sĩ 

3.2 Chọn giờ tư vấn 

Chọn một khung giờ tư vấn mà bác sĩ sẵn sàng làm việc. Ô màu xanh nghĩa là bác sĩ 

rảnh, bạn có thể nhấn vào để đặt lịch hẹn 



 
Hình 6: Chú thích khung giờ tư vấn của bác sĩ.. 

Sau khi nhấn chọn, bạn điền Yêu cầu tư vấn vào khung nhập chữ. Ấn “Chấp nhận” 

để hoàn tất đăng ký tư vấn với bác sĩ. 

 
Hình 7: Nhập yêu cầu tư vấn và xác nhận đăng ký tư vấn. 

Vậy là bạn đã hoàn tất việc đăng ký một lịch tư vấn với bác sĩ của chúng tôi. Hãy 

chuẩn bị sẵn các câu hỏi, các thông tin cần tư vấn và tham gia tư vấn đúng giờ! 
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