
 79-79برنامه مراقبین وناظرین امتحانات نهایی دانشکده پرستاری ومامایی زنجان نیمسال اول 

 8-01مراقبین  تاریخ وایام هفته
 مراقبین -ش کالس -نام رشته-نام درس

 

 01-01مراقبین 
 مراقبین -ش کالس -نام رشته-نام درس

 ناظرین

 پنج شنبه
10/01/79 

 (0-1-3کودکان پرستاری) 
 مرادی -عی ور-مهاجر

 خانم افشین جو

 شنبه
13/01/79 

 (0-1-3-4)-پرستاری  0فیزیولوژی ترم 
 غیاثی-پوررحیمی-بابایی-مهاجر

 
 مرادی- قربانی -  (9-8مامایی ) 1ادبیات ترم

 (8-9)   اتاق عمل1تشریح ترم
 محمدی( 5-4اتاق عمل )  9ادبیات ترم 
 ورعی( 9-1-3هوشبری ) 0ترم  -اصول پرستاری 

 (9مامایی ) 0ترم  -بارداری

 (0-1-3-4پرستاری ) 3داروشناسی ترم 

 صالحی -کریمی  -مهاجر  -– جاوید پور
 (9-8مامایی ) 4داروشناسی ترم  

 واعظی - ورعی 
 (8-9 )مامایی 3ترم  -بیماریهای زنان

 (0-1-3هوشبری ) 3کمکهای اولیه ترم  
 یوسفی   (9-4هوشبری )5آمار ترم

 
 
 

 کتر جعفریخانم د

 یکشنبه
14/01/79 

 - مرادی(( )01پرستاری ) 9اندیشه اسالمی ترم 
 

 کریمی-جاوید پور(     9-8  مامایی ) 4کودکان ترم 
 قریشی(     8-9مامایی  ) 9ترم  -جمعیت 

 قربانی    ( 3-1)اتاق عمل 4ترم -جراحی گوارش وغدد
 یوسفی(   1-3) هوشبری 5روش تحقیق ترم 

 واعظی     (0-7) اماییم 4کودکان ترم 
 

 دکتر ملکیخانم 

 دوشنبه
15/01/79 

 (0-1-3-4پرستاری ) 0اندیشه اسالمی ترم 
 بابایی -جاوید پور    -محمدی -آبیا ر

 مهاجر- (8-9مامایی ) 1ترم  فیزیولوژی
 9-8)مامایی 0اپیدمیولوژی ترم 

 قربانی  -  (5-9) اتاق عمل 1فیزیولوژی ترم 
 نیرومند (  0- 3-1) هوشبری 0بهداشت روان ترم 

 یوسفلو  (5-9)اتاق عمل  9فک وصورت ترم 
 

 قریشی - نیرومند (0-1-3-4پرستاری ) 5آمار ترم 
 ورعی -کریمی

 (0-1-3) هوشبری 3اداره درد ترم 

 خانم دکتر
 پیامی

 سه شنبه
19/01/79 

 یوسفی- تلخابی مقدم (8-9مامایی ) 9اختالالت ترم 
 (9-8   )   اماییم 0فیزیولوژی ترم 

 (9مامایی ) 3اختالالت ترم 
 قربانی

 ( 0-1-3-4) پرستاری 3گوارش  ترم 
 مزین -کریمی -کشاورز افشار -قریشی -

 مهاجر(  9-8) مامایی 4آمار ترم 
 نیرومند(  8-9)اتاق عمل 4روش تحقیق ترم 

 (3-1-0)  هوشبری 5فوریت های پزشکی  ترم 
 

 آوازهخانم 

 چهار شنبه
19/01/79 

 -آبیا ر  (0-1-3-4) -پرستاری 0زبان پیش ترم 
 کشاورز افشار   -بابایی -مهاجر

 پوررحیمی  (9-8)مامایی 1اندیشه اسالمی ترم 
 جاوید پور(  8-9) مامایی 0اندیشه اسالمی ترم 

 نیرومند  (5-9)اتاق عمل 1اصطالحات ترم 
 قزلباش 9-5) اتاق عمل 9فرهنگ وتمدن ترم 

 (1-0)هوشبری 9ن ترم فرهنگ وتمد
 
 

 –قریشی( 0-1-3)پرستاری 5مراقبت پرستاری ترم 
 ورعی- مزین

 (3-1-0)هوشبری 3نشانه شناسی ومعایناات ترم 

 ربیعیخانم 

 پنج شنبه
18/01/79 

 پوررحیمی(  9-8)مامایی 9فیزیوپاتولوژی ترم 
 یوسفی( 8-9) مامایی 3فیزیوپاتولوژی ترم

کشاورز -بابایی   (0-1-3-4)پرستاری 3ارتوپدی ترم 
 ورعی -مرادی -افشار

 خانم قاسمی



 مهاجر -بسطامی( 9-8)مامایی 4بارداری ترم  مهاجر-آبیا ر(5- 9) هوشبری 0فیزیولوژی ترم 
 (8-9)اتاق عمل 4زنان وارولوژی ترم 

 شنبه
31/01/79 

 -  بیات  (0-1-3-4)پرستاری 0فن پرستاری ترم 

 یصالح-جاوید پور -مهاجر– فیاضی
 (9-8)مامایی 1آناتومی ترم 

 محمدی (8) اتاق عمل 1زبان عمومی ترم 
 (9-9)اتاق عمل  9جراحی چشم ترم 

 رستگاری-(3-1-0) هوشبری 0آئین زندگی ترم 
 
 

 غیاثی -یوسفی (  4-0-1-3-)پرستاری  5روان ترم 
 ورعی( 4()مامایی 4زبان تخصصی ترم 

 یوسفلو( 8-9) مامایی 0زبان تخصصی ترم 
 محبی (3-1-0)هوشبری 3شناسی ترم خون

 مزین (   9-8) اتاق عمل 4بیهوشی ترم 

 خانم دکتر
 خوشه چین

 یکشنبه
0/00/79 

 (9-8)اتاق عمل 1اصول استریل ترم 
 -غیاثی --مرادی

 (0-1-3-4)پرستاری  3مادرونوزاد ترم 
 محبی -ورعی- صداقت پیشه - بیات

 تلخابی مقدم -(4-8مامایی ) 9اصول مدیریت ترم 
 مهاجر (9)مامایی 3ترم  اصول مدیریت 

 (3-1-0) هوشبری 5مراقبت ویژه ترم 
 

 خانم الهام جعفری

 دوشنبه
1/00/79 

 -یوسفلو  (-0-1-3-4) پرستاری 0بیوشمی ترم 

-بیات– بابایی (8-9) مامایی 1ایمنی شناسی ترم 
 پورحیمی -موسوی
 مهاجر (9-8)مامایی 0داروشناسی ترم 

 مرادی -(  4-9)تاق عمل  9طفال ترم جراحی ا
 (3-1-0)هوشبری  0فیزیک ترم 

 -  فیاضی   -(-0-1-3-4)پرستاری 5اعصاب ترم 
 تلخابی مقدم - معصومه مقدم  -محبی

 مزین   -صداقت پیشه( 9-8) مامایی 9رادیولوژی ترم 
 (4-9)مامایی 3رادیولوژی ترم 

 مهاجر -  (9-9)اتاق عمل 4احیای قلبی ترم 
 (3-1-0)هوشبری 3نولوژی ترم ایم

 خانم مختاری

 سه شنبه
3/00/79 

 مرادی (8-9مامایی 0نوزادان ترم 
 محمدی  - ( 9-8) اتاق عمل 1اندیشه ترم 

 

 (0-1-3پرستاری ) 3اخالق حرفه ای ترم 
 مهاجر - صداقت پیشه - کشاورز افشار -

 
 -معصومه مقدم (3-9)مامایی 4فیزیوپاتولوژی ترم 

 ( 9-1-0)هوشبری 5شی ترم روش بیهو

 دکتر خرقانیخانم 

 چهار شنبه
4/00/79 

 (0-1-3-4)پرستاری 0روانشناسی ترم 
 فیاضی -مهاجر-یوسفلو  - موسوی

 
 - مامایی 1روانشناسی ترم 
 

 عباسی - مهاجر-( 9) مامایی 4بهداشت ترم 
 -( 9-8)مامایی 9انقالب اسالمی ترم 

 (1-0)اتاق عمل 4فوریت ترم 
 مرادی( 9 -8-) اتاق عمل  9قالب اسالمی ترم ان

 معصومه مقدم (0-1)هوشبری 3بیوشیمی ترم 

 خانم شیری

 

 پنج شنبه
5/00/79 

 مرادی(9-8)مامایی  0آناتومی ترم 
 غیاثی -(8-9) مامایی 3بارداری ترم 
 قزلباش (1-0)اتاق عمل 1تجهیزات ترم 
 بابایی( -0-1)هوشبری  0آناتومی ترم 

 (-0-1-3-4)پرستا ری 3ترم  زبان عمومی
 -بیات  -موسوی -مهاجر-بابایی

 
-1-0)پرستاری 5چشم گوش  پوست اتاق عمل ترم 

 مهاجر (-5- 3-4
 - ورعی (5-9)مامایی 9بارداری ترم 

 دکتر نمدیانخانم 

 شنبه
9/00/79 

 (0-1-3-4)-پرستاری 0آناتومی ترم 
 فیاضی -مرادی -فاطمه مرادی - نجاتی

 (9-8) مامایی 1 زبان پیش ترم
 صالحی -ورعی-مهاجر-  بابایی

 (8-9)مامایی 4ژنتیک ترم 
 (9-5)اتاق عمل  1تغذیه در جراحی ترم 

 (5-9)اتاق عمل  9تروما ترم 
 (3-1-0)هوشبری  0زبان پیش ترم 

 

 (0-1-4- 3)پرستاری  3سالمت جامعه ترم 
 یوسفلو - نیرومند- -موسوی-عباسی -

 ورعی- مهدیزاده( 8-9)یمامای 9پزشک قانونی ترم 
 (9-8)مامایی 3ژنتیک ترم 
 هوشبری( 3-1-0)داروشناسی ترم 

 (4-5)هوشبری  5مراقبت ویژه ترم 
 مهاجر( 9-5)اتاق عمل  4آمار ترم 

 آقای دکتر
 دین محمدی



 یکشنبه 
8/00/79 

   (9-8) مامایی 0تاریخ تحلیلی ترم 
 رستگاری - فاطمه مرادی -

 مرادی- 9) هوشبری 5تاریخ تحلیلی ترم 
 

 خانم 
 دکتر بهرام نژاد 

 دو شنبه 
7/00/79 

 پرستاری  0فرهنگ وتمدن ترم 

(4-3-1-0) 
 موسوی-آبیار -صالحی- نجاتی -
 

 (9-8)مامایی  9بهداشت ترم 
 مهاجر -فاطمه مرادی(8-9)مامایی  0فیزیوپاتولوژی ترم 

 (5-9ی )مامای 3بهداشت ترم 
 -رستگاری(-1-0)اتاق عمل 9جراحی ترمیم ترم 

 4-3)هوشبری 0میکروب ترم 
 ورعی(  7)اتاق عمل  1اصول وفنون ترم  

 

 (0-1-3-4)پرستاری  3آب والکترولیت ترم 
  -بابایی-قزلباش -مرادی- مهدیزاده -مهاجر

 (5-4-3-1-0)پرستاری 5خون وغدد ترم 
 ورعی- مهدیزاده -(8-9) مامایی 1تغذیه ترم

  -   (9-8)مامایی  4تفسیر ترم 
 عباسی (9-5)هوشبری 3اندیشه اسالمی ترم 

 آقای دکتر امینی

 چهار شنبه 
00/00/79 

  (0-1)اتاق عمل 1اخالق حرفه ای ترم  
 مرادی  - ورعی

 (1-0)هوشبری 0ادبیات ترم 

 آقای دکتر  
 دین محمدی

 

 

 

 

 

 

 


