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 87 – 77سالتحصیلی  اولرشته فناوری اطالعات سالمت در نیمسال کارشناسی  7دانشجویان ترم ( 1)کارآموزی در عرصه نهایی برنامه 

 

 

 

مرکز بهداشت درجه 

 یک

کدگذاری مرگ و )

 (میر

 بیمارستان شهدا

 HIM بخش 

 بیمارستان روانپزشکی

 HIM بخش 

 

 بیمارستان طالقانی

 HIM بخش 

 بیمارستان مطهری

 HIM بخش 

 بیمارستان امام

 HIM بخش 
تاریخ 

 کارآموزی

 مهرزادخانم  خانم قلی زاده خانم اسلوبی

دکتر آقای 

 جبرائیلی

 و آقای سعیدخانی

  آقای دکتر افشار

 آقای سیدانو 

 

 خانم زارع

مهر 11مهر الی  2  
 1 شهریور  الی 21

 عذرا فانی مهر

 بهمن محمودی

 فرهاد صداقت

 نگار جعفری

 سمیه میکائیلی

 سمیه ولیلو

 فاطمه امینی

 فاطمه حسین زاده

 سما موالئی

 شیرین صمد زاده

 ثمین رضاپور

 مریم راستگو

شهریور  21

 مهر 11الی 

 
 فائزه بنفشی

 فائزه یوسفی فر

 اسرین محمدزاده

 فائزه بنفشی

 فائزه یوسفی فر

 اسرین محمدزاده

آبان 7مهر الی   27 مهر 28 مهر الی 11   
 فائزه بنفشی

 فائزه یوسفی فر

 اسرین محمدزاده

 عذرا فانی

 بهمن محمودی

 فرهاد صداقت

 نگار جعفری

 سمیه میکائیلی

 سمیه ولیلو

 فاطمه امینی

 فاطمه حسین زاده

 سما موالئی

 7مهر الی  11

 آبان
 شیرین صمد زاده

 ثمین رضاپور

 مریم راستگو

 شیرین صمد زاده

 ثمین رضاپور

 مریم راستگو

آذر 3آبان الی  21  
 22آبان الی  12

 شیرین صمد زاده آبان

 ثمین رضاپور

 مریم راستگو

 فائزه بنفشی

 فائزه یوسفی فر

 اسرین محمدزاده

 عذرا فانی

 بهمن محمودی

 فرهاد صداقت

 نگار جعفری

 سمیه میکائیلی

 سمیه ولیلو

آبان الی  12

آذر 3  
 فاطمه امینی

 فاطمه حسین زاده

 سما موالئی

 فاطمه امینی

 فاطمه حسین زاده

 سما موالئی

آذر 17آذر الی  1 آذر 22آذر الی  18  
 فاطمه امینی

 فاطمه حسین زاده

 سما موالئی

 شیرین صمد زاده

 ثمین رضاپور

 مریم راستگو

 فائزه بنفشی

 فائزه یوسفی فر

 اسرین محمدزاده

 عذرا فانی

 بهمن محمودی

 فرهاد صداقت

آذر الی  1

آذر 22  
جعفری نگار  

 سمیه میکائیلی

 سمیه ولیلو

 نگار جعفری

 سمیه میکائیلی

 سمیه ولیلو

دی 7الی  دی 1 دی 17دی الی  12  
 نگار جعفری

 سمیه میکائیلی

 سمیه ولیلو

 فاطمه امینی

 فاطمه حسین زاده

 سما موالئی

 شیرین صمد زاده

 ثمین رضاپور

 مریم راستگو

 فائزه بنفشی

 فائزه یوسفی فر

 محمدزادهاسرین 

 17دی الی  1

 دی
 عذرا فانی

 بهمن محمودی

 فرهاد صداقت

 عذرا فانی

 بهمن محمودی

 فرهاد صداقت

  

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

  

 دکتر زهرا نیازخانی

      HITمدیر گروه                

 
 دانشگاه علوم پزشکی ارومیهحراست : رونوشت


