راهنماي نوبت دهي تلفني
جهت استفاده از سامانه نوبت دهي تلفني بايد پس از گرفتن شماره تماس هاي 44387742-44387751-44387752 -44261610 – 44232383به صورت
مستقيم و يا  44261619 -22داخلي  123و  124؛ با دقت به پيامهاي پخش شده گوش دهيد و دقيقا عمليات را مطابق روشي كه اعالم مي گردد ؛ انجام دهيد.

 -1شماره تلفن همراه خودرا وارد كرده و درانتها كليد ( #
 -2كد ملي خود را وارد كرده و در انتها كليد (  ) #را فشار دهيد .

) را فشار دهيد.

 -3در صورتي كه كد سه رقمي پزشك مورد نظررا ميدانيد كليد (  ) 1و در غير اين صورت كليد (  ) 2را فشار دهيد.
در صورت وارد كردن كليد () 1

در صورت وارد كردن كليد ()2

كد سه رقمي پزشك مورد نظر ( در ليست برنامه پزشكان وجود دارد  ) .را وارد كرده در

ليست درمانگاهها به صورت گروههاي  8تايي اعالم شده ؛ اگر درمانگاه مورد نظرتان در

درانتها كليد ( #

ليست  8تايي نبود كليد ( * ) را وارد نماييد تا بقيه درمانگاهها اعالم گردد  .عدد

) را فشار دهيد.

در ادامه به توضيحات الف و ب رجوع گردد .

درمانگاه مورد نظر را انتخاب كرده و جهت گرفتن نوبت از پزشك مورد نظرتان عددي كه

اعالم مي كند را وارد نماييد  .در ادامه به توضيحات الف و ب رجوع گردد .

الف ) سيستم اولين نوبت موجود را اعالم كرده  ،در صورت تمايل به حضور در اين تاريخ اعالم شده براي تاييد نوبت كليد ( )1
در صورت تمايل به حضور در ديگر تاريخ هاي ويزيت پزشك مورد نظر كليد ( )2را وارد كرده و در انتها براي تاييد نوبت كليد ( ) 1را

فشار دهيد .

)ب) نوبت شما در سيستم ثبت گرديد و اعالم كد پيگيري  6رقمي .


در تاريخ مقرر جهت دريافت نوبت  ،با به همراه داشتن كد پيگيري به دستگاه نوبت دهي مراجعه نماييد .

لطفا توجه داشته باشيد كه در صورت وارد نكردن شماره تلفن همراه صحيح و نگرفتن كد پيگيري ؛
هيچ گونه نوبتي براي شما ثبت نمي گردد .

