
 
 

 
 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  درمانگاه تخصصيمراجعين به  دهينوبت راهنماي 

 آل جليل آق قال نبيمارستا

 
شي مركز آموزشي درماني آل جليل آق قال به عنوان يك بيمارستان مرجع دانشگاهي به ارايه خدمات بهداشتي ، درماني، تشخيصي ، آموزشي و پژوه

پزشكي و پيراپزشكي تالش مينمايد تا با رعايت اصول  اين بيمارستان با برخورداري از كاركنان متخصص و توانمند ضمن تربيت نيروهايميپردازد. 

 اخالق حرفه اي و اسالمي ، اعتبار بخشي و ايمني بيمار سالمت جامعه را ارتقا بخشد.

  ٠١٧٣٤٥٢-٦٧٦٦-٦٧٦٧-٦٧٦٨شماره تماس بيمارستان : 

  جاده بندر تركمن بيمارستان آل جليل -آدرس بيمارستان: آق قال

فرماييد مطالعه دقت به را ذيل موارد دهي، نوبت سامانه به ورود از قبل مراجعه كننده محترم   

در صورت كنسل  ساعت قبل از مراجعه به بيمارستان نوبت خود را مجدداً چك نماييد و از ثبت نوبت خود اطمينان حاصل نمائيد ٢٤ضروري است 
اعتبار شما قرار ميگيرد و شما در  رو مبلغ پرداخت شما دشدن نوبت از سوي كلينيك به شماره موبايل ثبت شده در پذيرش پيام ارسال مي شود (

  مبلغ خود را دريافت نماييد) دفعات بعدي ميتوانيد از اعتبار خود در سيستم بهياب استفاده نماييد يا با مراجعه به پذيرش درمانگاه 

  .يدكن است در زمان مراجعه شما ،پزشك انتخابي شما حضور نداشته باشد و پزشك جديد جايگزين، شما را معاينه نمامم

  زمان نوبت هاي داده شده تقريبي ميباشد . لطفا شكيبا باشيد.

  

 واحد بهبود کيفيت و ايمنی بيمار

  هاي نوبت دهي از درمانگاه تخصصي روش

به ترتيب اطالع زير را وارد  وارد شويد. سپس https://golestanbehyab.ir/در ابتدا وارد سامانه نوبت دهي بهياب گلستان به آدرس   :نوبت دهي اينترنتي 

گزينه -٤نوع تخصص و نام  متخصص مورد نظر  خود را انتخاب نماييد -٣كنيدنام شهر يا روستاي محل سكونت را انتخاب  -٢نام شهرستان (آق قال)  -١نماييد.

پس از وارد كردن كد ملي و تاريخ تولد كليد  -٥جستجو را زده در زير نوبت هاي پيشنهادي متخصص مورد نظر ديده ميشود كه يكي از گزينه ها را انتخاب نماييد. 

دقيقه جهت پرداخت هزينه  ١٥كد رهگيري به موبايل شما ارسال ميگردد. به مدت   -٧و كد امنيتي را وارد نماييدشماره موبايل، نوع بيمه   -٦استعالم را بزنيد.

 نوبت صورت اين غير در باشد مي هزينه پرداخت و  پيگيري كد اخذ به منوط بيمارستان اينترنتي دهي نوبت سامانه در شما درخواستي نوبت ثبت فرصت داريد.

پرينت نوبت همراه با كد رهگيري خود را در زمان مراجعه به همراه داشته باشيد درغير اينصورت در درمانگاه جهت گرفتن چاپ نوبت به -٨ .شد خواهد كنسل شما

پ نوبت خود را  به برگه چا-٩كيوسك نوبت دهي مراجعه نماييد و كد ملي تاريخ تولد و شماره تماس خود را وارد كرده و دكمه استعالم  و در نهايت چاپ را بزنيد. 

  واحد پذيرش درمانگاه ارايه نماييد و قبض خود را از صندوق درمانگاه اخذ نماييد تا پذيرش نهايي انجام گردد. 

               استعالم -٤موبايل  شماره -٣تولد  سال -٢كدملي-١به ترتيب اطالعات زير را وارد نماييد::: نوبت دهي از طريق دستگاه نوبت دهي(كيوسك) درمانگاه

 گزينه اين از نوبت لغو صورت در( اعتبار از پرداخت -١١پوز  از پرداخت -١٠بيمه  انتخاب -٩بيمه  نوع -٨دهي  نوبت-٧پزشك  نام -٦سيستم  از نوبت دريافت -٥

  )شود استفاده جديد نوبت براي


