
نوبت دھي
طریق صورت مي گیرد :نوبت دھي در كلینیك ھنري بھ چند

ساعتي و خودكار مي باشد ٢۴رزو تلفني : بھ صورت -

رزور نوبت حضوري جھت رفاه خانم ھاي باردار در ماه آخر بارداري-

رزرو تلفني مخصوص پرسنل دانشگاه علوم پزشكي جھرم-

رزرو اینترنتي-

درصد نوبت ھا میشود بھ صورت روزانھ در كلینیك ارائھ مي شود.۵٠مابقي نوبت پزشكان كھ شامل -

مراحل رزرو نوبت بھ صورت تلفني :-

رزرو نوبت جھت خانم ھاي باردار-

جھت رفاه حال خانم ھاي باردار در دوماھھ پایان بارداري نوبت ھاي این بیماران با مراجعھ بھ پذیرش و

آن ھا رزرو شده تا در مراجعھ بعدي دغدغھ اي براي گرفتنارائھ كارت بارداري جھت مراجعھ بعدي نوبت

نوبت نداشتھ باشند.

رزرو نوبت پرسنلي-

اختصاص۵۴٣۴۵٠٧٧و ۵۴٣٣١٢٠۵جھت رفاه حال پرسنل دانشگاه علوم پزشكي جھرم دو شماره تلفن 

تماس حاصل نموده و١٢لغایت٩ه مي توانند در روزھاي كاري از ساعتداده شده كھ پرسنل محترم دانشگا

خود نوبت رزرو نمایند .جھت پدر و مادر پرسنل و ھمچنین ھمسر و فرزندان مجرد



رزرو اینترنتي-

و ثبت نام در سامانھ جھت نوبت دھي ms.ac.irhttp://clinic.juجھت رزرو اینترنتي با مراجعھ بھ آدرس 
اقدام نمایند

نوبت دھي روزانھ-

با توجھ بھ كمبود متخصص در برخي از بخش ھاي درماني و مراجعھ بیماران از شھرستان ھا و استان ھاي

ھمجوار ، در گذشتھ اي نھ چندان دور مشكالتي در ارائھ خدمت بھ ھموطنان عزیز وجود داشت كھ جھت رفاه

حال مراجعھ كنندگان با خریداري سیستم نوبت دھي تلفني كھ امكاناتي شامل امكان برقراري تماس بھ صورت

و امكان ه كھ بھ صورت ھمزمانشبانھ روزي ، امكان برقراري تماس با سیستم با ھشت خط مختلف با یك شمار
نوبت دھي

بھ صورت ھفتگي و ماھانھ ، ھم اكنون بخش اعظمي از مشكالت نوبت دھي كلینیك ھنري برطرف شده است .

این سیستم جھت نوبتدھي حضوري ابتدا فیش نوبت بھ صورت شماره ھاي متوالي بھ ترتیب حضور بیمار

سپس با فراخواني آن ھا بھ قسمت پذیرش كھ شامل ھفت اپراتور مي شوددر كلینیك بھ مراجعھ كنندگان صادر و

نسبت بھ ثبت و صدور نوبت اقدام مي نماید.


