
 دریافت نوبت از درمانگاه تخصصی بیمارستان کودکان بهرامیراهنمای 

                                   :تلفنی  (1

88378577 --- 88378573 --- 88378577 --- 88378777 

 :اینترنتی (2

 وبسایت نوبت دهی :nobat.tums.ac.ir 

 وبسایت بیمارستان بهرامی :bahrami.tums.ac.ir 

  77دهی پذیرش سامانه نوبت: paziresh24.com 

 : مراجعه حضوری (3

ر صورت کنسلی هر پزشکی که در مرکز حضور دارد ددر مواقع اورژانسی بودن وضعیت بیمار، برای 

 .دارد مکان نوبت دهی برای بیماران وجودا ،های گرفته شده نوبت

    
  ،باشد امکان پذیر می دو هفته آیندهبرای  فقطدریافت نوبت به صورت تلفنی و اینترنتی. 

  ه صورت تلفنی و اینترنتی وجود نداردب دهی نوبتبرای همان روز درمانگاه، امکان. 

  ،باشد الزامی می شماره تلفن همراهو  کد ملی بیمارجهت ثبت نوبت. 

  باشد تلفن همراه الزامی میدرخصوص بیماران اتباع خارجی، شماره. 

 در تاریخ و ساعت مقرر، در بیمارستان حضور داشته باشید. 

 را لغو نمایید صورت تلفنی یا اینترنتی نوبته ب، از نوبت گرفته شده در صورت انصراف. 

 نگام مراجعه به مرکز درمانی، کد پیگیری اعالم شده در فرایند نوبت دهی را به همراه داشته باشیده. 

های صوتی طبق مراحل ذیل ارائه رتباط تلفنی برقرار گشته و پیغام های مذکور، ا یری تلفنشماره گ با

 .گردد شود که در صورت انتخاب هرکدام و تأیید صحیح آنها، نوبت ثبت و تأیید نهایی می می

 

 مدیدخوش آ ویژه بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی ،42به سامانه نوبت دهی پذیرش ، با سالم. 

 را شماره گیری کنید 5عدد گیرید، جهت کسب اطالعات ضروری  در صورتی که برای بار اول با این مرکز تماس می. 

 .توانید شماره های ذیل را وارد نمایید بعد از اتمام پیغام فوق می

 .شنوید را می "آرزوی شادکامی برای شماگیری نشد، با  هیچ عددی شماره" های ذیل را وارد نمایید، پیغام در صورتی که غیر از شماره

 

 4عدد             اطالع از وضعیت نوبت گرفته شده                          1عدد             دریافت نوبت لطفاً جهت 

 5عدد           اطالعات بیشتر                           2عدد            حذف نوبت                        3عدد            جابجایی نوبت

 .را شماره گیری نمایید

شرایط 

نوبت 

 دهی

http://www.paziresh24.com/


 
 پیغام انتخاب درمانگاه مورد نظر 

 عدد درمانگاه عدد درمانگاه عدد درمانگاه عدد درمانگاه عدد درمانگاه

 5 قلب 2 کلیه 3 عفونی 4 جراحی 1 داخلی

 11 گوارش 9 خون 8 آسم و آلرژی 7 نوزادان 6 غدد

 15 پوست و مو 12 روماتولوژی 13 گوش و حلق و بینی  14 ارتوپدی 11 اعصاب

       17 ریه 16 روانپزشکی

 شود قای دکتر محمدپور انجام میشته باشید اکو قلب جنین فقط توسط آتوجه دا " :دشنوی پیغامی که در درمانگاه قلب می." 

 ماه ررزو شود در غیر این صورت نوبت شما حذف خواهد شد 4توجه داشته باشید الزامی است فقط برای نوزادان زیر  " :دشنوی ی که در درمانگاه نوزادان میپیغام." 

 د شدصورت نوبت شما حذف خواه ماه ررزو شود در غیر این 6توجه داشته باشید الزامی است فقط برای نوزادان تا  " :درخصوص دکتر ویسی زاده." 

 2عدد : شیفت عصر                    1عدد  :شیفت صبح                                                                        

 .درا شماره گیری نمایی 0عدد  جهت بازگشت به منوی قبل یدتوان همچنین می                                  

  

  :گردد به تعداد پزشکانی که در این درمانگاه هستند پیغام ذیل اعالم می

   .را شماره گیری نمایید ...عدد ... خانم دکتر / دریافت نوبت از آقایجهت 

 .باشد می... ساعت ... تاریخ ... نوبت پیشنهادی به شما، روز                          
 1جهت رزرو این نوبت کلید                                                                      

 .را شماره گیری نمایید 7و در غیر این صورت جهت پیشنهاد نوبت دیگر کلید                                    
 .را شماره گیری نمایید 7توانید جهت بازگشت به منوی قبل عدد  همچنین می                                  

 :شود پیغام ذیل شنیده میتکمیل ظرفیت نوبت و یا مرخصی پزشک  در صورت           

 سفانه امکان ارائه پیشنهاد نوبت جدیدی برای شما نیست با آرزوی سالمتی و شادکامی برای شماأمت

 .را شماره گیری نمایید 1عدد چنانچه بیمار شما از ملیت ایرانی است،                                                                      

 .نماییدرا شماره گیری  2عدد باشد،  چنانچه بیمار شما از اتباع خارجی می                                                                     

 .لطفاً کد ملی خود را وارد نمایید: در ملیت ایرانی                                                                     

 .بعدی و ارسال کد پیگیری وارد نماییدلطفاً شماره تلفن همراه خود را جهت پیگیری های                                                           

 .می باشد... شماره موبایل وارد شده                                                 

  1عدد در صورت تأیید                           

 .اییدرا شماره گیری نم 4عدد به منظور اصالح شماره موبایل 

 (بار 7) .ثبت شد... با کد پیگیری ... خانم دکتر / نوبت پیشنهادی برای آقای                     

 .باشد و مدتی باید در مرکز درمانی منتظر بمانید به شما تقریبی میتوجه داشته باشید زمان نوبت داده شده                        

 با آرزوی سالمتی و شادکامی برای شما، خدانگهدار                                          

 پایانی پیغام

 پیغام انتخاب ملیت

 پیغام انتخاب شیفت مورد نظر

 پیغام ثبت کد ملی بیمار

 مورد نظرپیغام انتخاب پزشک 

 پیغام ثبت تلفن همراه بیمار


