
 

 

 

 یونویسفارشات در سامانه جامع د یریگیآموزش ثبت و پ

 (محترم مخصوص دندانپزشکان)

 چیست؟ یونوید تیریمد جامعسامانه 

شود را ثبت و  یاستفاده م یونویکه از روش د یرا گذرانده اند با ورود به آن سفارشات DDAکه دوره  یاست که دندانپزشکان ینترنتیاسامانه  کی

 .ندینما یم یریگیرا مشاهده و پ یمراحل از ثبت سفارش تا انجام جراح هیکل

 

 نحوه ورود به سامانه

 .دیوارد سامانه شو دیکرده ا افتیدر وپارسیو کلمه عبور که از شرکت دا یو وارد کردن نام کاربر panel.dionavi.irمراجعه به آدرس  با

 

 ماریافزودن ب-فرم سفارش لیتکم

 .دیینما کیکل "دیجد ماریافزودن ب" نهیو سپس گز "دیثبت سفارش جد" نهیگز یپس از ورود به سامانه بر رو (1

 .دیینما کیکل "ماریافزودن ب" نهیگز یرا وارد نموده و سپس بر رو ماریمربوط به ب ازیمورد ن اطالعات (2

 

 موارد مورد نیاز -فرم سفارش لیتکم

 .دییمورد نظر را مشخص نما یولوژیو مرکز راد یاسکن سه بعد هینحوه ته ل،یزمان تحو مار،یمربوطه گروه ب یدر قسمتها (1

. دییاست آن را مشخص نما Fresh Socketمورد نظر  سی. اگر کدییهر دندان را انتخاب نما یبرا یشماره دندان ها و سپس اقالم درخواست (2

 شود. یداده م شیمربوطه نما یمتیدر نوار ق زیآن ن متیبا انتخاب هر کدام از اقالم ق

 .دیده حیمورد نظر توض سیدر بخش طرح درمان، در خصوص طرح درمان ک (3

 .دییمربوط مشخص نما یو کاف، و رنگ دندان را در بخش ها نیمارج نوع (4

مورد  نهیگز دیدار یشخص نهیبا هز یدر زمان جراح زریه درخواست اعزام سوپرواک یذکر شده در فرم سفارش، در صورت حاتیبا توجه به توض (5

 .دیینظر را انتخاب نما

 .دیینما کیکل "ثبت سفارش" نهیگز یمربوط به آن، بر رو کیو انتخاب ت یونویو دستورالعمل سفارش د یهمکار طیپس از مطالعه شرا (6

 دییمورد تا" نهیگز یبر رو د،ییشود. در صورت تا یداده م شیشما نما یو جمع مبالغ برا دینموده ا نییرا که تع یسفارش، موارد دییقبل از تا (7

 .دییآن را اصالح نما ایو  کیکل "باشد یم

 خواهد شد. یبه شما اطالع رسان لیمیو ا امکیپ قیداده شده و از طر شیصفحه نما یثبت درخواست، بر رو غامیسپس پ (8

 

 سفارش توسط شرکت دایوپارس دییتا

 شما ارسال خواهد شد. یبرا لیمیو ا امکیپ قیسفارش از طر دییتا غامیآن، پ دییو تا وپارسیدر شرکت داسفارش  یپس از بررس

 

 

 



 

 تایید طراحی توسط دندانپزشک

 گردد. یدندانپزشک ارسال م یبرا لیمیو ا امکیپ قیاز طر یکد طراح وپارس،یسفارش مورد نظر در شرکت دا یپس از طراح (1

 .دیشو panel.dionavi.ir به آدرس یونویو کلمه عبور وارد سامانه د یمجددا با وارد کردن نام کاربر ،یکد طراح افتیاز در پس (2

 نهیگز یر بر رورا جستجو نموده و در سفارش مورد نظ مارینام ب ایسفارشات، سفارش مورد نظر و  ستیپس از ورود به سامانه در قسمت ل (3

 .دیینما کیکل "مشاهده"

شته شده توسط نو حاتینموده تا توض کیکل "حاتیتوض" نهیگز یبر رو حتما د،ییا(، قبل از تیدر صفحه سفارش مورد نظر )در مرحله طراح (4

 .دییطراح را مشاهده نما

 "پاسخ"مت آن را در قس د،یمورد نظر دار سیدرخصوص ک اصالحیو یا  حیتوضطراح، چنانچه  حاتیها، پس از مطالعه توض امیدر صفحه پ (5

 .دیرا بزن "ارسال" نهینموده و گز پیتا

 .دیبه سفارش مورد نظر بازگرد "سفارش تیبازگشت به وضع" هنیگز یبر رو کیبا کل سپس (6

 .دیینما کیکل "لیفا تیریمد" نهیگز یشده، بر رو یطراح یها لیبه منظور مشاهده فا (7

 تا دانلود شود. دیینما کیکل "دانلود" عالمت   یمورد نظر را انتخاب نموده و بر رو یطراح لیفا (8

 .دییشده است مشاهده نما رهیشما ذخ ستمیکه در س یآن را از محل دیتوان یم ل،یپس از دانلود فا (9

 .دی، به صفحه سفارش بازگرد"بازگشت به سفارش" نهیگز  عالمت   یبر رو کیبا کل سپس (10

 .دییدر قسمت مربوطه وارد نما دینموده ا افتیرا که در یکد طراح (11

 .دیرا بزن "توسط پزشک یطراح دییتا" نهیگز کیت (12

 .دیینما کیکل "توسط پزشک یطراح دییثبت تا" نهیگز یرو بر (13

 

 ینظرسنج

 .دیشو panel.dionavi.irبه آدرس  یونویو کلمه عبور وارد سامانه د یبا وارد کردن نام کاربر (1

سفارش مورد نظر بر  افتنی. پس از دییرا جستجو نما مارینام ب ایسفارشات، سفارش مورد نظر و  ستیاز ورود به سامانه در قسمت ل پس (2

 .دیینما کیکل "مشاهده" نهیگز یرو

 .دیپاسخ ده ی، به سواالت نظرسنج"ینظرسنج"(، در بخشیساز ادهیصفحه سفارش مورد نظر )در مرحله پ در (3
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