
 رادیولوژی و سونوگرافی دکتر نکویینحوه نوبت دهی سایت 

www. dsn-rad.ir 

 

برای رزرو نوبت اینجا کلیک  "را در مرورگر باز نمایید  و روی قسمت   rad.ir-www. dsn به ادرسابتدا سایت رادیولوژی و سونوگرافی  دکتر نکویی 

 کنید  نشان داده شده در شکل زیر را کلیک "نمایید

 

 در صورتی که قبال از طریق سایت نوبت گرفته اید ، فقط کد ملی را وارد نمایید و دکمه جستجو و نمایش اطالعات را فشار دهید 

 

در صووورتیکه اطالعووات شووما سبووت سیسووت  شوووده باشوود در قسوومت اطالعووات بیمووار اطالعووات نموووایش داده مووی شووود و در  یوور ایوو  صوووورت               

 ؛ دقت نمایید که کیبورد هنگام ورود کدملی و شماره همراه به صورت انگلیسی باشداطالعات بیمار را تکمیل نمایید 

 

http://www.dromidikashani.com/


 تاریخ کلیک نموده و تاریخ دلخواه خود را انتخاب نمایید،پس از تکمیل  اطالعات بیمار ، روی کادر 

بووا فشووردن دکمووه جسووتجو جوودولی از سوواعات ایووور پطشووک بوورای شووما مدووابق شووکل زیوور نشووان داده مووی شووود  ، زمووان مووورد ن وور خووود را             

 را کلیک نمایید.رزرو نهایت دکمه در شود و  قرمط رنگ  انتخاب نمایید تا سدر آن

 

 عات بیمار و ساعات ایور بیمار در مدب را چک نمایید در صفحه بعد اطال

 

و بووا زدن دکمووه تاییوود در ایوو  صووفحه بووه صووفحه پرداخووت بانوووک هوودایت مووی شوووید ،پووس از وارد کووردن شووماره کووارت ، رمووط اینترنتوووی و                 

درج شووده در پشووت کووارت بووانکی متکوول بووه شووبکه شووتاب و مشووخی کووردن توواریخ انقیووای کووارت ؛ بووا کلیووک بوورر وی دکمووه              CVV2عبووارت 

 پرداخت به صفحه دیگری هدایت می شوید ..

 



 

تدگدسس    نکسس    صسس د پد سس  هسسو تسسخ صسس به   کپسسوب تسسخ  سسو   کپ سسد          پسسا  ف ردسسدکم کپرسسخ پدک  سس    

 ب   رنههت مکمیههی  ریههد و انت ههات بههس سههایت   یرنههده  دکمههس سهه  ک که شسس ک ی  سسو   دکسسخ 

 پل ک نرو   .

 

 به مدب مراجعه نمایید.   رینت ق ضدر انتهای کار از قبض دریافتی مدبق شکل زیرپرینت گرفته و با 

 

 

 

 

 با ارزوی سالمتی 


