
 42راهنمای دریافت نوبت الکترونیک در سامانه نوبت دهی اینترنتی کلینیک

می             ترم  ح م ین  ع ج اتیاااا اای              مرا یت ا یق ساااا طر ند از  ن یک               توا ن ی ل ک هی  بت د نو نه  ما نی    42ساااا  به نشاااا

.IRCLINIC24HWWW.     ساعت موردنظر اود به  ورت اینترنتی گرفته و یا نوبت اود را با توجه به روز و 

 نوبت گرفته شده را تغییر و یا حذف نمایند .  

 نمایید : ینیک مورد نظر اود را انتخابکلبه آدرس اینترنتی فوق مراجعه و در ابتدا  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .:کلیک نمایید ثبت نامپس از ورود بر روی گزینه  .4

 

 کلیک کنید:  به رنگ سبز نام دکمه ثبتفرمایید و سپس بر روی  تکمیل در  فحه باز شده، فرم مشابه فرم ذیل را .3

  



شاهده نمودید، می توانید با   4پس از ثبت نام ، در  فحه ورود که در مرحله   .2 که در مرحله ثبت نام،   رمزعبورو  شماره همراه م

 وارد شوید : ،وارد نمودید

 نام پزشک مورد نظر که در کلینیک فعالیت می کند را می توانید انتخاب کنید: در این مرحله .5

 
 در زیر  فحه انتخاب تاریخ و زمان را مشاهده ، روز مورد نظر اود را انتخاب نمایید : .6

 

سمت به رنگ    شاهده میکنید ق سمت به رنگ   همانطور که م سمت به رنگ  قابل رزرو ، ق نوبت انتخاب   روز جاری ،ق

 تعطیل میباشد. شده و قسمت به رنگ 

 را کلیک نمایید : گزینه تاییدبعد از انتخاب روز در قسمت پایین آن ساعت موردنظر اود را انتخاب نموده و  .7

 

شما باید پس از اطمینان از نوبت اود            .8 شخص نموده و  شما را م ساعت و تاریخ انتخابی  شوید که  سپس با  فحه زیر روبرو می

 کلیک نمایید : تایید نهاییبروی گزینه 



 

 در نهایت نوبت گرفته شده به  ورت باال نمایش داده اواهد شد که با یادداشت و یا چاپ آن از نوبت اود آگاه باشید .

از قسمت سمت راست  فحه مطابق شکل زیر میتوانید به نوبت جدید، مشاهده لیست نوبت های گرفته شده ، تغییر مشخیات          .9

 کاربری و اروج از پنل کاربری دسترسی داشته باشید .

 :کات ن

        در  ورتی که نمیتوانید از نوبت گرفته شده اود استفاده نمایید و یا نوبت اضافه گرفته اید لطفا از قسمت چپ لیست نوبت

ند از             تا دیاران بتوان ید و نوبت اود را حذف نموده  مای نه لغو نوبت کلیک ن های موجود    های رزرو شااده بروی گزی نوبت 

 استفاده نمایند.

 
   . در  ورت تمایل میتوانید نوبت اود را چاپ نمایید 

 

 از منوی سمت راست می توانید با کلیک بر روی:

 : نوبت جدیدی را دریافت نمایید.نوبت جدید  

 : نوبت هایی را که تا کنون گرفته اید مشاهده کنید.لیست نوبت های رزروشده 

 

 

 



  :  مشخیات کاربری اود را می توانید در این قسمت ویرایش کنید.مشخیاتتغییر 

 

کد فعال سازی به شماره همراه که در قسمت ثبت نام وارد کرده اید ارسال میشود شما با وارد شماره همراه  ثبت کد فعال سازی:

 و کد فعال سازی  حت شماره همراه اود را تایید میکنید.

 

 با تشکر

 


