بنیادقلب فارس -بیمارستان کوثر
سامانه کاوش
رزرو نوبت ،پذیرش و پرداخت
Enobat

نحوه ورود به سامانه:
با استفاده از این آدرس https://nobat.kowsar-hospital.ir
وارد سامانه می شویم سپس صفحه زیر نمایش داده می شود.

پس از مطالعه شرایط دکمه موافقم را انتخاب می کنیم سپس وارد صفحه زیر می شویم

با استفاده از فیلتر تاریخ ،تخصص و نام پزشک نوبت را جستجو می کنیم.

سپس لیست نوبتهای موجود نمایش داده می شود و با استفاده از تیک سبز رنگ نوبت خود را انتخاب
می کنیم  ،سپس وارد صفحه زیر می شویم

در این صفحه نام پزشک بهمراه تخصص ایشان و تاریخ نوبت مجددا نمایش داده می شود بعد از آن باید
فیلد های مورد نظر را پر کنیم ابتدا کد ملی خود شخص را وارد می کنیم بعد جستجو می زنیم اگر
اطالعات بر اساس کد ملی موجود باشد نمایش می دهد سپس شماره موبایل را وارد می کنیم و بعد از
آن عبارت امنیتی را وارد کرده و بعد از آن دکمه ثبت را انتخاب می کنیم اگر هم با زدن کد ملی اطالعات
نبود سیستم از ما مشخصات را می خواهد (نام ،نام خانوادگی ،نام پدر)که باید وارد کنیم پس از آن ثبت
کنیم.
حالت :1اگر نوبتی که ثبت کردیم مربوط به سه روز آینده باشد( امروز یا فردا و یا پس فردا ) صفحه
زیر باز می شود

در این صفحه اطالعات بیمه ای(نام بیمه ،تاریخ اعتبار،شماره دفترچه) را با دقت وارد می کنیم سپس
تاریخ تولد و آدرس محل سکونت را وارد می کنیم و در آخر دکمه ثبت نهایی را انتخاب میکنیم تا مبلغ قابل
پرداخت نمایش داده شود

دکمه پرداخت را انتخاب می کنیم سپس وارد صفحه زیر می شویم

در این صفحه که مربوط به بانک می باشد اطالعات الزم را وارد می کنیم و پرداخت را می زنیم مجددا به
صفحه زیر هدایت می شویم

در این صفحه اطالعات و شرایط را با دقت مطالعه می کنیم ودر صورت امکان با دکمه چاپ قبض  ،قبض
خود را پرینت می کنیم و در تاریخ مورد نظر با پرینت مورد نظر به باجه کنترل واقع در البی بیمارستان
مراجعه می کنیم و ادامه کار را انجام می دهیم
در صورتیکه پرینتر در دسترس نداشته باشیم در تاریخ مورد نظر با کد ملی به باجه کنترل واقع در البی
بیمارستان مراجعه می کنیم و ادامه کار را انجام می دهیم
حالت دوم :
چنانچه رزرو نوبت مر بوط به سه روز آینده نباشد صفحه زیر باز می شود

در این حالت سه روز قبل از وقت مورد نظر از طریق منوی باالی سامانه وارد قسمت تکمیل اطالعات و
پرداخت
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در این صفحه با وارد کردن کد ملی کلیه نوبتها ی مر بوط به آن کد ملی مطابق صفحه زیر نمایش داده
می شود

در این صفحه چنانچه نوبتی فرا رسیده باشد کنار آن دکمه تیک سبز رنگ ظاهر می گردد که با
فشردن آن مثل مراحل توضیح داده شده قبلی امکان تکمیل اطالعات و پرداخت میسر می گردد.

