بسمه تعالی

برنامه نهایی کارآموزی در عرصه ( )1دانشجویان ترم  7کارشناسی رشته فناوری اطالعات سالمت در نیمسال اول سالتحصیلی 96 – 97
مرکز بهداشت درجه

تاریخ

بیمارستان امام

بیمارستان مطهری

بیمارستان طالقانی

بیمارستان روانپزشکی

بیمارستان شهدا

یک

بخش HIM

بخش HIM

بخش HIM

بخش HIM

بخش HIM

(کدگذاری مرگ و

آقای دکتر افشار و

آقای دکتر

خانم زارع

خانم جودت

جبرائیلی

فاطمه عباسی

فاطمه محسن پور

شراره مجیدی

الهام کلوانی

مریم عظیم زاده

گالویژ دربا

سپیده کریمی

سیامک قاسمی

زهرا محمدی

شیرین بدوی

مجتبی علمشاهی

زینب شیری

میر)

کارآموزی

خانم خالدی

خانم اسلوبی

خانم قلی زاده

و آقای سعیدخانی
 96/6/25لغایت 96/7/2

96/6/25
لغایت
96/7/17

هاجرعباسی
فاطمه طاهرلو
رحیمه تجویدی
فاطمه طالبی فرد

نگین محمودپور

پریسا طالب زاده
مهدیه محبوبی

زهرا پورمحمد

96/7/17

 96/7/2لغایت

نیلوفر باقرپور
مهدیه محبوبی

زهرا پورمحمد

پریسا طالب زاده

نگین محمودپور

 96/7/22لغایت 96/7/30
هاجرعباسی

96/7/22
لغایت
96/8/13

فاطمه طاهرلو
رحیمه تجویدی
فاطمه طالبی فرد
نیلوفر باقرپور

نگین محمودپور

فاطمه عباسی

فاطمه محسن پور

شراره مجیدی

زهرامحمدی

مهدیه محبوبی

الهام کلوانی

مریم عظیم زاده

گالویژ دربا

زینب شیری

زهراپورمحمد

سپیده کریمی

سیامک قاسمی

پریسا طالب زاده

شیرین بدوی

مجتبی علمشاهی

 96/8/1لغایت 96/8/13
زهرامحمدی

شراره مجیدی

زینب شیری

گالوژ دربا

 96/8/14لغایت 96/8/22
96/8/14
لغایت
96/9/6

نگین محمودپور

فاطمه عباسی

زهراپورمحمد

الهام کلوانی

پریسا طالب زاده

سپیده کریمی

مهدیه محبوبی

شیرین بدوی

هاجرعباسی
فاطمه طاهرلو
رخیمه تجویدی
فاطمه طالبی فرد
نیلوفرباقرپور

شراره مجیدی

فاطمه محسن پور

سیامک قاسمی

زهرامحمدی

مریم عظیم زاده

مجتبی علمشاهی

گالویژ دربا

 96/8/27لغایت

96/9/6

زینب شیری
سیامک قاسمی

فاطمه محسن پور

مجتبی علمشاهی

مریم عظیم زاده

96/9/11لغایت 96/9/19

96/9/11
لغایت
96/10/2

فاطمه محسن پور

شراره مجیدی

مریم عظیم زاده

زهرامحمدی

سیامک قاسمی

گالویژ دربا زینب

مجتبی علمشاهی

شیری

هاجر عباسی

رحیمه تجویدی

نگین محمودپور

فاطمه عباسی

فاطمه طاهرلو

فاطمه طالبی فرد

زهراپورمحمد

الهام کلوانی

نیلوفرباقرپور

پریسا طالب زاده

سپیده کریمی

مهدیه محبوبی

شیرین بدوی

96/9/20لغایت 96/10/2

رحیمه تجویدی
فاطمه طالبی فرد

هاجرعباسی
فاطمه طاهرلو
نیلوفرباقرپور

96/10/3

هاجرعباسی

فاطمه محسن پور

96/10/3

شراره مجیدی

فاطمه طاهرلو

مریم عظیم زاده

لغایت
96/10/25

زهرا محمودی

نیلوفرباقرپور

سیامک قاسمی

گالوِیژ دربا

رحیمه تجویدی

مجتبی علمشاهی

زینب شیری

فاطمه طالبی فرد

تذکر  :کارآموزی روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه هر هفته از ساعت  8لغایت  21خواهد بود.

دکتر زهرا نیازخانی
مدیر گروه HIT
رونوشت :حراست دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

نگین محمودپور
زهراپورمحمد

لغایت

96/10/11

فاطمه عباسی

سپیده کریمی

الهام کلوانی

شیرین بدوی

 96/10/16لغایت 96/10/25

پریساطالب زاده
مهدیه محبوبی

سپیده کریمی

فاطمه عباسی

شیرین بدوی

الهام کلوانی

