باسمه تعالی
برنامه کار آموزی رشته های دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

گروه

عنوان درس

شماره درس

ترم

وضعیت ادامه کار آموزی

خوابگاه

کار آموزی در عرصه ()2

633126

6

برنامه کار آموزی از مسیر آموزش مجازی و تعریف پروژه انجام شده که
نیازی به حضور دانشجو نبوده و تا 31تیر ماه نیز برنامه تکمیل میگردد.

فقط در زمان
امتحانات از

کار آموزی در عرصه ()1

633121

8

برنامه کارآموزی از مسیر آموزش مجازی وتعریف پروژه انجام شده که
نیازی به حضور دانشجو نبوده وتا  31تیر ماه نیز برنامه تکمیل میگردد.

"

کارآموزی در عرصه ()4

633128

8

برنامه کارآموزی از مسیر آموزش مجازی وتعریف پروژه انجام شده که
نیازی به حضور دانشجو نبوده وتا  31تیر ماه نیز برنامه تکمیل میگردد.

"

کارآموزی در عرصه ()2

631111

6

قسمت کارگاهی محتوا در سامانه بارگزاری میشود وقسمت عرصه که
سازماندهی و مرجع و مجموعه سازی است ،از مسیر آموزش مجازی تا
پایان تیر ماه تکمیل میگردد.

"

کارآموزی در عرصه ()1

631114

8

قسمت کارگاهی محتوا به صورت مجازی به دانشجو انتقال یافته و برای
بخش مدیریت ،هر دانشجو در محل سکونت خود فیلد را میگذرانند.

"

کارآموزی (دکتری)

631618

دکتری
ترم
( 2و) 4

بخش به صورت آموزش مجازی انجام شده وبه مرور به صورت ترکیبی تا
پایان نیمسال اول 3111-3411تکمیل خواهد شد.

-

کارآموزی در عرصه ()1

632111

6

به صورت حضوری در بیمارستان ها با رعایت پروتکل های بهداشتی در
گروه های 1تا  4نفره در حد فاصل  31خرداد ماه الی  13تیرماه

 32دانشجو
نیاز به
خوابگاه دارند

کارورزی ( ارشد)

632131

4

دو نفر،یکی در شهرستان ماهشهر و دیگری در استان قم و دو نفر دیگر در
بیمارستان فارابی و امام موسی کاظم (ع)کارورزی را حد فاصل 31خرداد
تا  13تیر ماه خواهند گذراند.

-

کارورزی (دکتری)

632631

4

خانم قراچه در استان خوزستان و دو نفر دیگراصفهان و در واحد های
ستادی معاونت بهداشتی -معاونت درمان و معاونت توسعه مدیریت و
منابع

-

آسیب های اجتماعی و
روش های پیشگیری از
آن

631116

2

در محیط های غیر درمانی همانند معاونت اجتماعی شهرداری و ...وبه
صورت حضوری برگزار میگردد.

هر دو
دانشجو
اصفهانی

آموزشی

اطالعات سالمت

مدیریت و فناوری

کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
اجتماعی

سالمت و رفاه

تذکرات:
با توجه به ابالغ معاونت محترم بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه موظف است نسبت به غربالگری و سالمت
سنجی فراگیران از نظر ابتال به بیماری کووید  ،31از طریق سامانه  salamat.gov.irاقدام نماید .لذا از دانشجویان درخواست میگردد تا
با مراجعه به ا ین آدرس نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری اقدام نمایند و نتیجه ارزیابی سامانه را پرینت و یک نسخه را به معاونت
آموزشی دانشکده و یک نسخه را به خوابگاه (مختص دانشجویان خوابگاهی) تحویل تا امکان ادامه تحصیل و اسکان در خوابگاه برای آنان
میسر گردد.
زمان برگزاری آزمون های پایان ترم متعاقباً در  13خرداد ماه اعالم خواهد شد.

