
 راهنماي استفاده از خدمات اینترنتی مرکز ناباروري رویان 

 شوید.  https://nobat.royan.orgوارد سایت : 1مرحله

نام  خود را در قسمت کد ملیکه در رویان پرونده دارید و از مراجعین این مرکز هستید  در صورتی الف): 2مرحله 
  را بزنید. ورود  وارد کنید و سپس کاربري و رمز عبور

 

بتدا باید در سایت در ا ،کنید و پرونده پزشکی نداریدیدر صورتی که براي اولین بار به مرکز ناباروري رویان مراجعه م ب)
  صفحه ي زیر باز می شود که باید اطالعات خود را تکمیل نمایید. )ثبت نام(پس از انتخاب کلمه  .ثبت نام کنید

 



 شرایط عضویت را می پذیرم) کلیک کرده تا تیک آبی نمایش داده شود. اطالعات باید روي مربع ( ورودپس از 

 را انتخاب کنید.  ثبتسپس گزینه 

کد  ،دریافت پیامک رقمی به شماره موبایلی که در قسمت قبل وارد کردید پیامک می شود. پس از 5در مرحله بعد کد 
در صورتی که پس از گذشت زمان  را انتخاب کنید.تایید  که با خط چین مشخص شده وارد کنید و سپسرا در قسمتی 

 را انتخاب کنید.  ارسال مجدد کد پیامکی ارسال نشد، 

 

  را انتخاب کنید.  )تکمیل اطالعات(از صفحه باز شده  ،در مرحله بعد

  
 در صفحه باز شده تمامی اطالعات خود را با دقت وارد کنید. 

تاریخ تولد خود  ،را انتخاب کنید تا تقویم نمایش داده شود و از روي تقویم در قسمت تاریخ تولد، کادر مستطیلتوجه: 
      را انتخاب کنید.

 



  انتخاب کنید.را  )ثبت و تائید صحت اطالعات(پس از تکمیل اطالعات به صورت کامل 

ثبت گردد و  )آقا با کد ملی آقا(و براي  )خانم با کد ملی خانم(توجه: تمامی مراحل فوق به صورت جداگانه باید براي 
 نوبت دهی هر کدام از زوجین به صورت جداگانه با نام کاربري و رمز عبور خودشان تعیین گردد. 

 توجه: براي تشکیل پرونده حضور زوجین الزامیست، بنابراین هم خانم و هم آقا باید نوبت بگیرند. 

 مشترك است. (مراجعه بار اول) بو  (داراي پرونده در رویان) الفاز این مرحله به بعد براي هر دو گروه : 3مرحله 

 را انتخاب کنید. اخذ نوبت جدید براي گرفتن نوبت، 

 

پس از انتخاب اخذ نوبت جدید، صفحه ایی نمایش داده می شود که مقررات اخذ نوبت در مرکز رویان توضیح داده شده 
) تمامی قوانین و مقررات را می پذیرم روي مربع (است. لطفا با دقت مطالعه نمایید و پس از آن از قسمت پایین صفحه 

فعال خواهد شد و می توانید ادامه را انتخاب  )ادامه( در این صورت کلمه کلیک کرده تا تیک آبی نمایش داده شود.
 کنید. 

 



 پس از انتخاب ادامه وارد صفحه ایی می شوید که باید خدمت مورد نظر را انتخاب کنید.  :4مرحله

ویزیت بار اول و -زنان( ،د، یکبار با نام کاربري خانمدر صورتی که براي اولین بار به مرکز رویان مراجعه می کنی*) 
-مردان(  ،را انتخاب کنید و تمام مراحل را تا دریافت کد پیگیري انجام دهید و بار دیگر با نام کاربري آقا )تشکیل پرونده

 را انتخاب کنید و تمام مراحل را تا دریافت کد پیگیري ادامه دهید. ویزیت بار اول و تشکیل پرونده) 

 را انتخاب کنید.  ویزیت مجدددر صورتی که براي ویزیت هاي بعدي نوبت می خواهید *) 

 را انتخاب کنید.  ویزیت تخصصی -زنانبراي گرفتن نوبت مشاوره ایمونولوژي، *) 

 را انتخاب کنید.   ویزیت بارداري -زنان، در صورتی که باردار هستید*) 

ویزیت تغذیه،  مشاوره ژنتیک،  سونوگرافی،-زنانبه همین ترتیب بر حسب نوبت مورد نظر هر یک از قسمت هاي *) 
 را انتخاب کنید.  اکوي جنین -یزیت تخصصی عفونی، زنانو-ویزیت غدد، زنان

 

 شود،  کادر آبی فعالخدمت مورد نظر را انتخاب کنید تا 

شود. براي انتخاب زودترین ، زودترین نوبت خالی از خدمت مورد نظر نمایش داده میپس از انتخاب خدمت :5مرحله
اما اگر براي  پس از انتخاب دریافت نوبت، این نوبت براي شما ثبت می گردد.  را انتخاب کنید. (دریافت نوبت) نوبت،

 را انتخاب کنید.(انتخاب زمان دیگر)زمان دیگري نوبت می خواهید، 



 
 

از بین زمان هاي پیشنهادي می توانید یکی از زمان ها را مشخص کنید و یا (انتخاب بازه زمانی)  عددر مرحله ب: 6مرحله
 را انتخاب کنید.

 را مشخص نمایید.  روز، 15، حداقل توجه: لطفا بازه زمانی بلند مدت 

شود، که می توانید پزشک مورد نظر خود را انتخاب پس از انتخاب بازه زمانی، لیست پزشکان مربوطه نمایش داده می
 کنید. 

 

در مرحله بعدي تاریخ و ساعت هاي حضور پزشک مورد نظر در بازه زمانی انتخاب شده نمایش داده می شود  :7مرحله
 را انتخاب کنید.  )ثبت و ادامهتوانید یک گزینه را انتخاب کنید و سپس (که می 



 

 

شود. پس از اطمینان از روز پس از انتخاب روز و ساعت مورد نظر، اطالعات نوبت انتخاب شده نمایش داده می  :8مرحله
 را انتخاب کنید. (دریافت نوبت) توانید، و ساعت نوبت، براي ثبت نوبت مورد نظر می

 

 در اخرین مرحله شماره پیگیري همراه با اطالعات نوبتی که گرفتید نمایش داده می شود.  :9مرحله

 است که کد پیگیري دریافت کنید. توجه: فقط زمانی نوبت شما نهایی شده

  



 

 لغو نوبت 

 را انتخاب کنید.  (نوبت هاي من)را انتخاب کنید و سپس (نوبت دهی) از منو سمت راست 

 

 نوبت خود را لغو کنید. (لغو) در مرحله بعدي نوبت هایی که گرفتید نمایش داده می شود. که می توانید با انتخاب 

 


