
 95-96مراقبین و ناظرین امتحانات نهایی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان نیمسال دوم  برنامه

 

 

 

تاریخ وایام  8-10مراقبین 10-12مراقبین  ناظرین

 هفته

 مرادی –نجاتی  -بابایی-مهاجر-صداقت پیشه خانم ربیعی

1-2-3-4-5 

 صداقت پیشه-مهاجر–ورعی 

1-2-3 

سه شنبه 

16/3/96 

 صداقت-نجاتی خانم افشین جو

7-8 

 نجاتی-صداقت-مرادی-ورعی

1-2-3-4 

چهارشنبه 

17/3/96 

 آبیار -صالحی -قربانی -قزلباش -مرادی آقای دکتر امینی

1-2-3-4-7-8 

 بابایی -مهاجر-مرادی

1-2-3 

 پنج شنبه

18/3/96 

 ایمانی -آقایان: پور رحیمی خانم دکتر حنیفی

 معصومه مقدم-حسنلو -خانم ها : مهاجر

1-2-3-8-7 

 

-ورعی–بابایی  -حسنلو-قزلباش

 مرادی-آبیار-مهاجر

1-2-3-8-7-6- 

 شنبه

20/3/96 

معصومه  -حسنلو-ورعی-خانم ها : مرادی دکتر خوشه چین خانم

 –مزین  -اسدی -مقدم

 آقای پورحیمی

1-2-3-7-8-5-6 

 اسدی-مهاجر-حسنلو 

1-2-3 

 

 

 یک شنبه

21/3/96 

 اسدی –خانم ها: معصومه مقدم  خانم دکتر پیامی

1-2 

 یوسفی -آقایان: 

 –ورعی  –قربانی –خانم ها: صالحی 

 عسگرلو-اسدی -مهاجر

1-2-3-7-8-4 

 دوشنبه

22/3/96 

معصومه  -عسگرلو -بابایی -خانم ها: مهاجر خانم دکتر رشتچی

 واعظی-مقدم

 آقاجانلو-ایمانی -آقایان: یوسفی

1-2-3-4-5-6-7-8- 

 مهاجر -آبیار-ورعی

1-2-3 

 سه شنبه

23/3/96 

 واعظی -خانم ها : مهاجر خانم آوازه

1-2 

 بابایی-مرادی

7-8 

 چهارشنبه

24/3/96 

-مرادی -ورعی -آبیار مهاجر-خانم ها: برجی  خانم اقوامی

 آقای آقاجانلو -بابایی نیرومند

1-2-3-4-5-6-7-8- 

 –بابایی -صالحی-خانم ها:مرادی

 برجی

1-2-3-4 

 پنجشنبه

25/3/96 

قربانی  -نیرومند–آبیار -خانم ها : قزلباش آقای تقیلو

 پوررحیمی -معصومه مقدم

1-2-3-4-7-8 

 برجی -بابایی-مهاجر–خانم ها: مزین 

1-2-3-4 

 شنبه

27/3/96 

 -خانم ها: ورعی خانم قاسمی

 ایمانی -آقایان: پوررحیمی

6-7-8 

 آقای ایمانی

 مرادی-مهاجر -خانم ها: بابایی

1-2-3-4 

 یکشنبه

28/3/96 
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 8-10مراقبین 10-12مراقبین  ناظرین
تاریخ وایام 

 هفته

واعظی  -مرادی -مهدیزاده -خانم ها:  خانم روحانی

 تلخابی مقدم-برجی-بابایی-مهاجر

1-2-3-4-6-7-8 

-ورعی-کریمی  -تلخابی -خانم ها: برجی

 مرادی-بابایی

1-2-3-4-7-8 

 

 پنجشنبه

1/4/96 

 باقری-یوسفی-آقایان : پوررحیمی خانم دکتر خرقانی

-مهدیزاده  -واعظی–خانم ها: مهاجر 

 فاطمه مرادی-عسگرلو-مقدم

 

1-2-3-4-7-8-5-6 

 –قزلباش مهاجر  -مرادی –خانم ها : بابایی 

 مزین-ورعی

1-2-3-4-7-8 

 دوشنبه

29/3/96 

فاطمه  -مرادی  -خانم ها: نیرمند خانم دکتر نمدیان

 قربانی-مرادی

5-6-7-8 

 ورعی -مرادی -مهاجر -خانم ها: صالحی

1-2-3-4 

 سه شنبه

30/3/96 

-کریمی -رستگاری-تلخابیخانم ها :  خانم الهام جعفری

 فاطمه مرادی -مهاجر -مهدی زاده

 آقاجانلو-آقایان : ایمانی 

1-2-3-4-5-6-7- 

8 

 رستگاری -مرادی-خانم ها: تلخابی مقدم

1-7-8 

 چهار شنبه

31/3/96 

خانم دکتر نسرین 

 جعفری

-مزین-واعظی-خانم ها: فاطمه مرادی

 مهدیزاده -ورعی  -نیرومند -مهاجر

1-2-3-4-5-7-8- 

ورعی آقایان -بابایی-مهاجر -خانم ها: بیات

 کریمی-یوسفی

1-2-3-4-7-8 

 شنبه

3/4/96 

 کریمی -خانم ها: مهاجر خانم شیری

 آقاجانلو–یوسفی  -آقایان: باقری

1-2-3-7-8 

 مهاجر -ورعی –خانم ها: بابایی 

7-8-1 

 چهارشنبه

7/4/96 

 خانم ورعی آقای دکتر دین محمدی

7 

 مهاجر –خانم ها: برجی 

7-8 

 پنجشنبه

8/4/96 

 فیاضی-مهاجر–خانم ها : مزین  آقای دکتر دین محمدی

1-7-8 

 فیاضخانم 

1 

 شنبه

10/4/96 

 موسوی-خانم مهاجر  آقای دکتر دین محمدی

7-8 

 سه شنبه

13/4/96 

 


