
  نوع قرارداد  تعداد یونیت  روزهاي حضور  نام دستیار  نام دندانپزشک  مرکز  ردیف

ارزو   داریوش رحیمی  ولی عصر  1
  مهدوي

شنبه تاپنج شنبه 
  صبح

  رسمی  1

  -ناصر عباسی  امام رضا  2
  مهدي بهادري

زهرا 
  دوپیکر

  صبح دوشنبه
  مرخصی

سه شنبه -یکشنبه
(صبح) شنبه تا 
  چهارشنبه عصر

  -رسمی  3
  رسمی

  
بیمه –طرحی 
  پریکیس-روستایی 

امام   3
  حسین

شنبه تا پنج شنبه   نوروزي  فرح خرم
  صبح

  رسمی  2

–دوشنبه   رضاییان  مهدي بهادري  5مرکز   4

  چهارشنبه صبح
  طرحی  1

عقیله   عاطفه سعیدجو  قطب اباد  5
  رحمتی

–دوشنبه  -شنبه

چهارشنبه پنج 
  صبح شنبه

طرحی(بیمه   1
  روستایی)

رحیم لیال     حیدرآباد  6
  خانلی

طرحی(بیمه   1  
  روستایی)

عقیله   عاطفه سعیدجو  علویه  7
  رحمتی

یک شنبه وسه 
  صبح شنبه

طرحی(بیمه   1
  روستایی)

زهرا   فردوسیفرهاد   خفر  8
  خشرو

شنبه تا پنج شنبه 
  صبح

  رسمی  1

مریم   مهسا افرا  خفر  9
  رحیمی

شنبه تا پنج 
(صبح شنبه

  وعصر)

-بیمه روستایی  1
  قرارداد پرکیس

الهام تقی   خاطره وزیرزاده  جزه  10
  زاده

شنبه تا 
 (صبح)چهارشنبه

  یکشنبه (عصر 

طرحی(بیمه   1
  روستایی)

شهربانو   فرزانه رحمانیان  خاوران  11
  شریفی

(صبح شنبه یک
 وعصر)دوشنبه تا

  (صبح)پنج شنبه 

طرحی(بیمه   1
روستایی، 
  پریکیس)

اسماعیل   12
  اباد

  طرحی  1  فعال       یاسمن کریمی



زهره   علی گودرزي  برایجان   13
  شیري

شنبه تا دوشنبه 
  (صبح وعصر)

طرحی(بیمه   1
  روستایی)

شنبه تا پنج شنبه   انصاري  یلدا آذر نیا  فتح اباد  14
  (صبح)

طرحی(بیمه   1
  روستایی)

    1  غیرفعال       باغکبیر  15
  دوزه  16

  
علی 

  پیروي

  
  علی پیروي

فائزه 
  طاهري

  
شنبه تا دوشنبه 

  (صبح وعصر

1    
بیمه  -طرحی

  روستایی

    1  غیرفعال      آرجویه   17
نجمه   صبا مصلی نژاد  بهجان  18

  پاساالري
شنبه ویک شنبه 

  صبح وعصر–
طرحی(بیمه   1

  روستایی)
نجمه   صبا مصلی نژاد  جرمشت  19

  پاساالري
 (دوشنبه سه شنبه

  )صبح
طرحی(بیمه   1

  روستایی)
    1  غیرفعال       دشتدال  20
مرکز   21

تجمیع 
خاتم 
االنبیا 

  خفر

       مهدي فرهمند
  

  صهبا کامران 
  ساناز عباسی

مهسا 
  فرهمند

       
مرضیه 
  فاطمی

شنبه تا پنج شنبه 
  (صبح)

شنبه تاپنج 
  شنبه(صبح)

طرحی(بیمه   3
  روستایی)

  
بیمه پریکیس ، 

  روستایی(صبح)
بیمارستان   22

  پیمانیه
  -  2  غیرفعال     

 


