
 42کلینیک سامانه نوبت دهی اینترنتیدر الکترونیک نوبت  راهنمای دریافت

 WWW.DRSANEIAN.IR توانند از طریق ساایت اتتااا ای دکتر ن ین  انعیاه به نیانی    مراجعین محترم می

 یا نذف نمایند .   نوبت تود را با توجه به روز و ساعت موردنظر تود به  ورت اینترنتی گرفته و یا نوبت گرفته شده را تغییر و

 کلیک نمایید : نوبت دهی آنالینوی گزینه ر در ابتدا به آدرس اینترنتی فوق مراجعه و بر .1

 

 .:کلیک نمایید ثبت ناموی گزینه ر پس از ورود بر .4

 

 : کلیک کنید دکمه ثبت به رنگ سبزو سپس بر روی فرمایید  تکمیل را در  فحه باز شده، فرم میابه فرم ذیل .3

 

 ،که در مرنله ثبت نام رمزعبورو  هشاماره همرا با می توانید میااهده نمودید،   4که در مرنله در  افحه ورود   ، از ثبت نامپس  .2

 وارد شوید : ،نمودیدوارد 

 در زیر  فحه انتخاب تاریخ و زماه را میاهده ، روز مورد نظر تود را انتخاب نمایید : .5

 



نوبت انتخاب  روز جاری ،س مت به رنگ ه رنگ سابل رزرو ، س امت ب  همانطور که میااهده میکنید س امت به رنگ  

 تعطیل میباشد. رنگ  شده و س مت به

 را کلیک نمایید : گزینه تاییدبعد از انتخاب روز در س مت پایین آه ساعت موردنظر تود را انتخاب نموده و  .6

 

سااعت و تاریخ انتخابی شما را میخ  نموده و شما باید پس از اطمیناه از نوبت تود  پس با  افحه زیر روبرو مییاوید که   سا  .7

 کلیک نمایید : تایید نهاییبروی گزینه 

 

 در نهایت نوبت گرفته شده به  ورت باال نمایش داده تواهد شد که با یادداشت و یا چاپ آه از نوبت تود آگاه باشید .

خاات می تغییرمیاهده لی ت نوبت های گرفته شده ،  میتوانید به نوبت جدید، زیراز س مت سمت راست  فحه مطابق شکل  .8

 کاربری و تروج از پنل کاربری دسترسی داشته باشید .

 :کات ن

  در  ورتی که نمیتوانید از نوبت گرفته شده تود استفاده نمایید و یا نوبت اضافه گرفته اید لطفا از س مت چپ لی ت نوبت

بروی گزیناه لغو نوبات کلیاک نمایید و نوبت تود را نذف نموده تا دینراه بتوانند از نوبت های موجود    هاای رزرو شااده  

 استفاده نمایند.

 
 . در  ورت تمایل میتوانید نوبت تود را چاپ نمایید   

 

     در  اورتی که میاکلی در گرفتن نوبت پیدا کردین میتوانید در س امت پرسش و پاسخ سایت سواالت تود را مطر 

 نمایید.

 با تیکر


