
 بسمه تعالی

 

 99 – 79سالتحصیلی  دومرشته فناوری اطالعات سالمت در نیمسال کارشناسی  8دانشجویان ترم ( 2)کارآموزی در عرصه  برنامه

 

 IT بخش  بیمارستان مطهری

پردیس  -HITموزی گروه آکار  کارگاهو 

 نازلو

 IT بخش  بیمارستان طالقانی

 مرکز اطالع رسانی دانشگاهو 

 شهدا بیمارستان

 IT بخش 

 دفتر آمار و فن آوری

 ITبخش 

 بیمارستان امام

 ITبخش 

 بیمارستان امام

 HIM بخش 

 تاریخ کارآموزی
 و  آقای دکتر لطف نژاد افشار

 آقای مهندس امیر فالحی

 و آقای مهندس علیزاده

 آقای دکتر رشیدی 

 آقای دکتر جبرائیلیو

 و خانم مهندس نجفی

آقای دکتر رحیمی و آقای 

 صمدی مهندس
 آقای دکتر پیرنژاد

خانم مهندس زینال زاده و 

 بیمارستان ITهمکاران 
 و آقای ملکی خانم زارع

 نگین محمودپور

 مهدیه محبوبی

 زهراپورمحمد

 پریسا طالب زاده

 سیامک قاسمی

 مجتبی علمشاهی

 هاجرعباسی

 فاطمه طاهرلو

 زینب شیری
 

 رحیمه تجویدی

 فاطمه طالبی فرد

 نیلوفرباقرپور

 زهرامحمدی

 فاطمه محسن پور

 مریم عظیم زاده

 گالویژ دربا

 شراره مجیدی

 

 فاطمه عباسی

 الهام کلوانی

 سپیده کریمی

 شیرین بدوی

لغایت  22/22/99

22/22/99 

 

 سیامک قاسمی

 مجتبی علمشاهی

 هاجرعباسی

 فاطمه طاهرلو

 زینب شیری
 

 رحیمه تجویدی

 فاطمه طالبی فرد

 نیلوفرباقرپور

 زهرامحمدی

 فاطمه محسن پور

 مریم عظیم زاده

 گالویژ دربا

 شراره مجیدی

 

 فاطمه عباسی

 الهام کلوانی

 سپیده کریمی

 شیرین بدوی

 نگین محمودپور

 مهدیه محبوبی

 زهراپورمحمد

 پریسا طالب زاده

/لغایت 22/22/99

27/12/97 

 هاجرعباسی

 فاطمه طاهرلو

 زینب شیری
 

 رحیمه تجویدی

 فاطمه طالبی فرد

 نیلوفرباقرپور

 زهرامحمدی

 فاطمه محسن پور

 مریم عظیم زاده

 گالویژ دربا

 شراره مجیدی

 

 فاطمه عباسی

 الهام کلوانی

 سپیده کریمی

 شیرین بدوی

 نگین محمودپور

 مهدیه محبوبی

 زهراپورمحمد

 پریسا طالب زاده

 سیامک قاسمی

 مجتبی علمشاهی
 7/2/97لغایت  28/2/97

 رحیمه تجویدی

فردفاطمه طالبی   

 نیلوفرباقرپور

 زهرامحمدی

 فاطمه محسن پور

 مریم عظیم زاده

 گالویژ دربا

 شراره مجیدی

 

 فاطمه عباسی

 الهام کلوانی

 سپیده کریمی

 شیرین بدوی

 نگین محمودپور

 مهدیه محبوبی

 زهراپورمحمد

 پریسا طالب زاده

 سیامک قاسمی

 مجتبی علمشاهی

 هاجرعباسی

 فاطمه طاهرلو

 زینب شیری
 

  28/2/97لغایت  8/2/97

 فاطمه محسن پور

 مریم عظیم زاده

 گالویژ دربا

 شراره مجیدی

 

 فاطمه عباسی

 الهام کلوانی

 سپیده کریمی

 شیرین بدوی

 نگین محمودپور

 مهدیه محبوبی

 زهراپورمحمد

 پریسا طالب زاده

 سیامک قاسمی

 مجتبی علمشاهی

 هاجرعباسی

 فاطمه طاهرلو

 زینب شیری
 

 رحیمه تجویدی

 فاطمه طالبی فرد

 نیلوفرباقرپور

 زهرامحمدی

لغایت  29/2/97

22/3/97 



 فاطمه عباسی

 الهام کلوانی

 سپیده کریمی

 شیرین بدوی

 نگین محمودپور

 مهدیه محبوبی

 زهراپورمحمد

 پریسا طالب زاده

 سیامک قاسمی

 مجتبی علمشاهی

 هاجرعباسی

 فاطمه طاهرلو

 زینب شیری
 

 رحیمه تجویدی

 فاطمه طالبی فرد

 نیلوفرباقرپور

 زهرامحمدی

 فاطمه محسن پور

 مریم عظیم زاده

 گالویژ دربا

 شراره مجیدی

 

لغایت  29/3/97

22/4/97 

 

 :توضیحات

  خواهد بود. 41لغایت  8روزهای کارآموزی تمام روز های هفته از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 

  هفته )شنبه، یکشنبه و دوشنبه( در مرکز اطالع رسانی دانشگاه و سه روز دوم هفته )سه شنبه، چهارشنبه و در بیمارستان طالقانی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه، سه روز اول

 خواهد بود. 41لغایت  8پنجشنبه( در بیمارستان طالقانی از ساعت 

  در بیمارستان مطهری و کارگاه کارآموزی گروهHIT روه ، دو روز اول هفته )شنبه و یکشنبه( در کارگاه کارآموزی گHIT  بعدیو سه روز  41لغایت  8دانشکده پیراپزشکی از ساعت 

 خواهد بود. 41لغایت  8هفته )دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه( در بیمارستان مطهری از ساعت 

 

 دکتر زهرا نیازخانی

 HITمدیر گروه  

  رونوشت: حراست دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

 

                                              

 

 


