
 

 دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 89-89 مه امتحانات پایان ترم نیمسال اولبرنا

 

 تاریخ / ایام

 هفته
 ناظر مراقبین تعداد 01-01 مراقبین تعداد 01/01-01 مراقبین تعداد 01-01/9

 شنبه 

11/01/89 

 0زنان ترم  گروه 98ترم یک پرستاری فیزیولوژ ی  

 گروسیدکتر -نفر خ محبی  08ناپیوسته  

 نفردکترعبدی 11اتاق عمل  1ترم 1تشریح

-خانم ها: ورعی 011

حسینلو  -مهاجر

 ابراهیمی

 90دکتر تاج کی  پرستاری 0داروشناسی  ترم 

 خ دکتر احمدی اتاق عمل 1نفر ترم  19آمار 

 دکتر احمدی هوشبری9ترمنفر11 آمار زیستی

-خانم ها: ورعی 010

حسینلو  -مهاجر

 ابراهیمی

 مامایی 1 و 0ادبیات ترم 

 غفاری انم خ

 

 خانم ها : نفر 19

 قزلباش-قریشی 

محمد آقای 

 عبدی

 یکشنبه 

10/01/89 

 آقای جعفری(112ترم )نفر  19جمعیت شناسی 

دکتر  اتاق عمل 2نفر ترم  09ورژانس و تروماا

 پورمعماری

 دکتر عبدی نفر 19 ترم یک هوشبری  0آناتومی

-خانم ها: ورعی 90

 حسینلو  -مهاجر

نفر دکتر  10مامایی  1بیماریهای کودکان ترم 

 مرتضوی 

نفر دکتر خوشه 08مامایی  2اصول مدیریت ترم 

 چین

11 

-خانم ها: ورعی

 حسینلو  -مهاجر

علی  آقای    

 ایمانی

 دو شنبه 

11/01/89 

 نفر خ مختاری 19 مامایی 0اصول خدمات ترم 

 آقای هاشمی 90 پ 0ترم  (0اندیشه اسالمی) 

 گروهنفر 10اتاق عمل   1ترم  1فیزیولوژی

 خ دکتر جعفری هوشبری 9نفر ترم 11روش تحقیق

-خانم ها: ورعی 011

حسینلو  -مهاجر

 مزین  –ابراهیمی 

 

 نفر گروه فیزیولوژی 19مامایی 1فیزیولوژی ترم 

 نفرخ افشین جو  18پرستاری  9ترم کودکان  

 دکتر پیامی اتاق ع. 1نفر ترم  11 روش تحقیق 

-خانم ها: ورعی 89

حسینلو  -مهاجر

 ابراهیمی

 خ زهرا  تاران   

 سه شنبه

19/01/89 

 نفر دکتر ملکی 09 مامایی 0و  2ترم اختالالت  

 خ غفاری نفر 19هوشبری   0ادبیات ترم 

 اتاق عمل 2نفر ترم  01فرهنگ و تمدن 

 دکترشاهمرادی

-خانم ها: مهاجر 99

 -حسینلو  

 ابراهیمی

 نفر 11خ دکتر احمدی  م . 1آمارحیاتی ترم 

 نفر دکتر حنیفی  91 پ   0م  تر گوارش   

هوشبری   0ترم  نفر 12داروشناسی اختصاصی

 دکتر رستمی و دکتر جعفری

 -خانم ها : ورعی  011

 -حسینلو  -مهاجر

 ابراهیمی

فاطمه  خ    

 غیاثی

 چهار شنبه

12/01/89 

 نفر گروه بیوشیمی 10مامایی 0بیوشیمی ترم 

 نفر 10دکتر کاوندی   خ پرستاری 0زبان پیش ترم 

 محمدیاتاق عمل اقای 1نفرترم10اصطالحات 

خ تاران  هوشبری 9نفر ترم 11فوریتهای پزشکی

 اقای ایمانی

-خانم ها: ورعی 000

حسینلو  -مهاجر

 ابراهیمی

نفر آقای  02مامایی  1ترم  (1اندیشه اسالمی)

 هاشمی

 نفر  91پ  9ترم   مراقبت پرستاری در منزل

 خانم صالحی   ملاتاق ع 1ترمنفر 11غددگوارش 

 -ورعی خانم ها :  81

 -حسینلو  -مهاجر

 ابراهیمی

خ ملیحه    

 جاوید پور

 پنج شنبه

19/01/89 

 نفردکتر جعفرزاده 11م   2فیزیوپاتولوژی ترم 

 خ غفاری نفر   11اتاق  عمل 2ادبیات فارسی  ترم 

 گروه  هوشبری نفر ترم یک 11 فیزیولوژی

نفر آقای  08مامایی ناپیوسته  0ترم  فیزیو پاتولوژی

 دکتر جعفرزاده

 -خانم ها: ورعی 90

-حسینلو  

  -ابراهیمی 

 نفر  11مامایی 1ترم    (1بارداری )

 جعفری-رستگاریخانم ها 

 نفر  18پرستاری  0ترم مادران ونوزادان  

 محبی-سپهری –افشین جو  انم هاخ

 هوشبری خانم ربیع 0نفر  19فوریتهای پزشکی 

 –خانم ها : ورعی  82

 -حسینلو  -مهاجر 

 ابراهیمی

خ  منصوره    

 سپهری نیا

 شنبه 

18/01/89 

 کشاورز-نفر خ موسوی 10م 0فن پرستاری ترم 

 خ مرادی-نفر خ اقوامی 99پ  0ترم ی فن پرستار

 اتاق ع خ دکتر کاوندی 1نفر ترم  11زبان عمومی  

 اقای دکتر مردانه هوشبری0نفر ترم  11 زبان پبش

-خانم ها: ورعی 011

حسینلو  -مهاجر

 مزین -ابراهیمی

 نفر  12دکتر عبدی مامایی 1ترم (1آناتومی)

  91پرستاری  9ترم  (  1روان )پرستاری بهداشت 

 دکتر امینی

 0ترم  نفر 11نشانه شناسی و معاینات بالینی 

 هوشبری دکتر بهرام نژاد

 -: ورعی خانم ها  011

 -حسینلو  -مهاجر

 ابراهیمی

روش احیای قلبی ریوی  

نفرخ  11اتاق عمل  1ترم 

 روحانی ،دکتردین محمدی

 1زبان تخصصی ترم 

 نفر دکتر خرقانی 12مامایی

خانم ها :   نفر91

 قریشی  -قزلباش

خ  لیال 

 رستگاری

 یکشنبه

01/01/89 

-خانم ها: مهاجر 99 نفر خ موسوی  08مامایی 2ترم  پزشکی قانونی

 حسینلو  

-خانم ها: مهاجر 91 نفر  91پرستاری  خ مقدم   0ترم ارتوپد ی  

 حسینلو  

خ سهیال    

 عباسی



 اتاق عمل 2نفر ترم  09و فک و صورت  ENTجراحی 

 خ ربیع

 دکتر رشتچی هوشبری 9نفرترم  10  دو بیهوشی

 دوشنبه 

0/00/89 

 نفر  19مامایی دکتر عبدی  0ترم  آناتومی

نفر دکتر خدا بنده  92 ترم یک پرستاریبیوشیمی  

 لو

اتاق  1نفر ترم  11اصول و فنون اسکراب و سیار    

 خانم اوازه عمل

 خ قهرمانی نفر ترم یک هوشبری 11  بهداشت روان

 خانم ها: ورعی 019

 حسینلو-مهاجر

 –ابراهیمی 

 قزلباش

مامایی اقای  دکتر اسماعیل  1ترم ایمنی  شناسی 

 نفر 19زاده 

 نفر گروه 10مامایی  1ترم  (1فیزیو پاتولوژی)

خ  –پرستاری خ شیری  9اعصاب ترم -عفونی

 نفر  91مرادی 

 هوشبری 0ترم  نفر 11خون شناسی و بانک خون

 خ غیاثی و روحانی

 خانم ها:  012

 حسینلو-مهاجر

 قریشی –ابراهیمی 

 مزین -

جراحی زنان و ارولوژی   

اتاق عمل  گروه زنان  1ترم 

 دکتر دین محمدی و

 

 -خانم ها   ورعی  نفر 11

 ابراهیمی 

خ فاطمه  

 قربانی

 سه شنبه 

1/00/89 

نفر اقای  11ترم یک مامایی  (0اندیشه اسالمی )

 باقری

 09ناپیوسته 0ترم و  مامایی 2 رادیولوژی ترم 

 نفرخ  سقطچی

 خ قاسمی اتاق عمل 1نفر ترم  10اخالق حرفه ای 

 خ صالحی اتاق عمل 2نفر ترم  09جراحی اطفال

ایمانی اقای  غیاثی خ  نفر10اصول مراقبتهای ویژه 

 هوشبری 9ترم 

 خانم ها: ورعی 011

 حسینلو-مهاجر

 –ابراهیمی 

 قزلباش

پرستاری  دکتر  0ترم  01-01اخالق حرفه ای   

 نفر  11حنیفی 

 خانم ها: حسینلو 11

 ابراهیمی

خ سایه    

السادات 

 موسوی

 چهار شنبه 

0/00/89 

 نفر  99پرستاری ترم یک  9-01روانشناسی    

نفر ترم یک هوشبری خ ربیع  11مهارتهای پرستاری  

 و اوازه

 

 خانم ها:  98

 حسینلو-مهاجر

 –ابراهیمی 

 نفر خ احمدی زاده 19مامایی  1ترم  روانشناسی

 نفر خ محبی 11مامایی  1ترم (0بهداشت )

نفر دکتر  10هوشبری  0ایمونولوژی ترم 

 اطهاری 

ورعی خانم ها:  91

 -حسینلو  

  ابراهیمی

خ فاطمه    

 مرادی

 پنج شنبه 

1/00/89 

 نفر گروه  19مامایی 0شناسی ترم انگل 

خ  پرستاری 9اتاق عمل     ترم –چشم وگوش پوست 

 نفر  91ربیع 

 خ ربیع اتاق عمل 2نفر ترم  09جراحی چشم 

دکتر حجت  هوشبری 9ترم نفر  10 1روش بیهوشی 

 انصاری

 خانم ها: ورعی 009

 حسینلو-مهاجر

 –ابراهیمی 

 قزلباش

پرستاری آقای دکتر عارف   0ترم  زبان عمومی  

 نفر  10

اتاق  1ترم  نفر 11گوارش و غدد   خانم حسنلو    

 عمل

 نفر گروه 08 مامایی 2( ترم 1بارداری ) 

خ  اتاق عمل 1نفر ترم   19تغذیه در جراحی  

 دکتر عابدی منش

 ورعی خانم ها: 000

 حسینلو-مهاجر

 قریشی –ابراهیمی 

خ سودابه    

 نیرومند

 شنبه

2/00/89 

 نفر  21پرستاری   دکتر عبدی   0ترم آناتومی   

اتاق  1نفر ترم  11آشنایی با تجهیزات اتاق عمل   

 وازهانم آعمل  خ

 اتاق عمل دکتر مرادی 2نفر ترم  02انقالب اسالمی

دکتر امانلو و  نفر 19هوشبری   0انگل شناسی  ترم 

 میرشهابی

 نفر  01مامایی دکتر مرادی 2انقالب اسالمی   ترم 

 –خانم ها :  ورعی  008

 حسینلو-مهاجر

 بابایی–ابراهیمی 

 مزین -

 نفر  12پرستاری  خ مقدم   0ترم سالمت جامعه  

اتاق عمل دکتر  1ترم  نفر 10فوریتهای پزشکی

 دین محمدی

 11کریمخانلویی مامایی دکتر  1زبان پیش ترم 

 نفر

 نفر دکتر دین محمدی 11مامایی 1ترم  ژنتیک

نفر دکتر دین  09ناپیوسته مامایی 0ترم  ژنتیک

 محمدی

 خانم ها: ورعی 000

 حسینلو-مهاجر

 قریشی –ابراهیمی 

خ وحیده    

 کریمی

 یکشنبه

9/00/89 

 نفر گروه فیزیولوژی 11مامایی   0فیزیولوژی ترم 

 هوشبری  دکتر شاهمرادی9نفرترم11تحلیلیتاریخ 

 خانم ها : حسینلو 12

 ابراهیمی

پرستاری خ روحانی و  9ترم غدد    -خون

 نفر  91اقوامی 

 خانم ها : حسینلو 91

 ابراهیمی

خ سمانه    

 یوسفلو



 دوشنبه 

9/00/89 

نفر  90پرستاری   0فرهنگ تمدن اسالم وایران  ترم 

 دکتر شاهمرادی 

 نفر دکتر خوشه چین 11مامایی 2ترم (  9بهداشت )

 ربیع انماتاق عمل خ 1نفر ترم 10اصول استریل

 انمنفر ترم یک هوشبری  خ19میکروب شناسی  

 صمدزاده

-ورعی خانم ها: 008

حسینلو  -مهاجر

 مزین  -ابراهیمی

پرستاری دکتر  0ترم  01-01آب والکترولیت  

 نفر 91بهرام نژاد 

حاج اقا  مامایی 1ترم  تفسیر موضوعی قرآن

 نفر 08باقری 

دکتر  انماتاق عمل خ 1نفر ترم  10بیهوشی   

 حجت انصاری

 هوشبری خ دکتر رشتچی 0نفر ترم  19 0بیهوشی

-ورعی خانم ها: 008

حسینلو  -مهاجر

 قریشی  -ابراهیمی

خ  مامایی 1ترم اصول تغذیه 

 نفر 12دکتر عابدی منش

 

خانم ها :  نفر 12

 قزلباش- ابراهیمی

فریده خ  

 اسدی

 سه شنبه 

8/00/89 

نفر دکتر  99پرستاری ترم یک فنآوری دراطالعات  

 پور معماری

اتاق عمل  2نفر ترم   09جراحی پالستیک و پوست  

 خ حسنلو

 هوشبری خ روحانی 9نفرترم 10ویژه اصول مراقبت 

-خانم ها: ورعی 81

حسینلو  -مهاجر

 ابراهیمی

پرستاری دکتر بهرام نژاد  0ترم آموزش به بیمار 

 نفر  90

خانم ها: حسینلو   90

 ابراهیمی

 خ  فاطمه بیات   

 چهارشنبه

 01/00/89 

 نفر دکتر بخشعلی زاده 19  سلول شناسی ترم یک م 

 اقای رسولی اتاق ع 1نفر ترم  10 1اندیشه اسالمی

نفر ترم یک هوشبری دکتر پرسه  11فیزیک پزشکی 

 و قربانی

 اقای رسولینفر 10هوشبری  0ترم 1اندیشه اسالمی

-خانم ها: ورعی 80

حسینلو  -مهاجر

 ابراهیمی

 19مامایی  1ترم  01/01-01(1داروشناسی)

 کولوژینفر گروه فارما

 نفر    خ احمدی  90پرستاری  9آمار حیاتی  ترم 

اتاق عمل حاج اقا  1نفر ترم  19تفسیر قرآن  

 باقری

 

-خانم ها: ورعی 010

حسینلو  -اجرمه

 ابراهیمی

خ     

 سانازفیاضی

پنجشنبه 

00/00/89 

نفر خ  08ناپیوسته مامایی   0(  ترم 1بارداری)

 نیرومند -رستگاری  

    ابراهیمیخانم  08
 

 خ آذر آوازه   


