
 نحوه نوبت دهی اینترنتی کلینیک بیمارستان رضوي  

،گوگل کروم ویا فایرفاکس استفاده نمایید وبه سایت Browserبراي گرفتن نوبت از

    بیمارستان رضوي مراجعه فرمایید.

  www.razavihospital.com 

 اطالعات و مقررات مربوط  به  نوبت دهی را مطالعه فرمایید و روي لینک

 کلیک نمایید.)سامانه نوبت دهی( پایین صفحه 

 

 نوبت دهی آنالین را می توانید یا از صفحه اصلی و یا از قسمت

 خدمات آنالین انتخاب کنید  .

 

سپس دکمه مرحله بعد را  در صفحه باز شده کد ملی تان را ثبت نموده و

 بزنید .

 

ن را مطالعه نموده و آنها را یم پذیرم  را  در این صفحه تیک قوانی 

سپس دکمه مرحله بعد را بزنید. و  بزنید  

 

 تخصص مورد لیست تمامی تخصص ها را مشاهده می نمائید صفحه در این

 و سپس دکمه مرحله بعد را بزنید .ا انتخاب نظرر

اگرقبال به این بیمارستان مراجعه نموده باشید اطالعات شما در 

ستون ها دیده میشود در غیر اینصورت اطالعات خود را وارد نمایید و  

  مرحله بعد را بزنید .دکمه سپس 

 

 

  



حضور پزشک انتخابی خود را در پاراکلینک  ساعت صفحه این در 

 . مشاهده و انتخاب نمائید می توانید
 

 

 راي بدر این مرحله لیست پزشکان مربوط به تخصص مورد نظر

 شما نمایان می شود پزشک مورد نظر را انتخاب نمائید و سپس 

دکمه مرحله بعد را بزنید .

 

 اکنون چند لحظه صبرکنید تا به سایت بانک متصل شوید. صفحه

کارت  پرداخت بانک براي شمابه نمایش درمی آید.براي پردا خت مبلغ باید از

 وتاریخ انقضاي کارت استفاده نمایید.CVV2اعتباري داراي رمز دوم وعدد

 

 هم اکنون میبایست پنجره بازشده مربوط به ثبت نهایی اطالعات

 را تایید کنید . در این پنجره زمان مراجعه شما به کلینیک و 

  مبلغ پرداختی مشخص است.

 

  قابل عودت خواهد بود  .   % هزینه ویزیت آزادبا کسر  در صورت عدم حضور شما و یا ثبت اطالعات غلط ، هزینه پرداختی شما 

 

  حساب شما هفتاد و دو ساعت وجه کسر شده به اگر سیستم  از حساب شما وجه کسر کرد ولی نوبتی برایتان صادر نکرد بعداز             

  صورت پرینت حسابتان را به صندوق کلینیک بیمارستان آورده تا هزینه ویزیت به شما عودت داده شود.می گردد در غیر این  رب


