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Mục đích của UG:

  

UG ra đời, với mục đích giúp đỡ sinh viên công nghệ thông tin và toán tin tự học,     tự làm. Có
thực tế để vận dụng những gì mình học và nâng cao kĩ năng. Những người     có niềm say mê
hoc tập.

  

Sau đó vì lý tưởng của những người trẻ tuổi, muốn làm những điều không phải chỉ     vì mình
mà còn vì người khác nữa. Giữ nguyên mục tiêu đầu tiên của mình, nhưng UGroup     muốn xây
dưng một cổng thông tin Y Học, Website này sẽ public những thông tin về     Y Học cho mọi
người tham khảo, tìm hiểu về những căn bệnh của mình, về cách chữa     , về nơi điều
trị…Ngoài ra còn cung cấp những thông tin mọi người tránh và phát     hiện bệnh sớm nữa.

  

Như vậy UG đã giúp ích cho rất nhiều người!

  

Trần Thị Huế

  

Dịch vụ của UG:

  

UG cung cấp thông tin có giá trị y tế, các công cụ để quản lý sức khỏe của bạn,     và hỗ trợ
cho những người tìm kiếm thông tin. Bạn có thể tin tưởng rằng nội dung của chúng tôi là kịp
thời và đáng tin     cậy.

  

Thành viên phát triển UG Health:

  

Thành viên nội dung:

        Giang Thị Thảo   
    Ảnh   Sở thích:   
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Thành viên kỹ thuật:

        Hứa Tiến Thành   
    

  

Họ và tên : Hứa Tiến Thành.

Ngày sinh : 9-12-1986.

Quê quán : Kim Động - Hưng Yên

 

Sở trường : ???

Sở thích : Game, Thể Thao, Ăn chơi nhảy múa ...

Nguyện vọng : học được nhiều biết được nhiều

  
            Lưu Văn Cường   
    Ảnh   Sở thích:   
            Nguyễn Đức Thuận   
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  Họ và tên : Nguyễn Đức Thuận.Ngày sinh : 28-7-1985.Quê quán : Phượng Trì – Tân Tiến – Văn Giang – Hưng Yên. Sở trường : NoneSở thích : Bóng đá, vi tính , ngồi tán gẫu với bạn bè….Nguyện vọng : Kiếm thật nhiều tiền.              Lương Thế Dũng       

  Họ và Tên :Lương Thế DũngNgày Sinh : 05 -05 -1989 (Trùng ngày tháng sinh với Cac Mac :D)MSSV : 20070555 (lại lặp 5 kìa )Quê Quán : Hưng Đạo - Đông Triều - Quảng NinhSở trường : Nói chung là chẳng biết đâu là sở trường đâu là sở đoản . Thôi cứ coi                     như mình đa tài vậy (hì hì )Sở thích : Nói chung cái gì cũng thích được một thời gian              Nguyễn thị Nhung       Ảnh   Sở thích:               Đặng Hùng       Ảnh   Sở thích:               Nguyễn Văn Thăng       

  Họ Và Tên :Nguyễn Văn ThăngNgày Sinh: 20/06/1989Quê Quán:Trại Vàng-Quỳnh Hoàng-Quỳnh Phụ-Thái BìnhSở Thích:Bóng đá (câu lạc bộ thích: Chelsea), Chơi Guitar, Game,Sở Trường: Không có sở trườngNguyện Vọng:Làm nhiều việc có ích              Đinh Hồng Lĩnh       Ảnh   Sở thích:               Đào Minh Đức       

  Họ và tên : Đào Minh Đức.Ngày sinh : 10/03/1989Quê quán : Ngọc Thuỵ - Long Biên - Hà NộiĐiện thoại: 01668928909Sở trường: Phá cái gì cũng giỏi, nhất là đồ điện tử.Sở thích : Game, thích đọc sách, thích chọc ngoáy đồ hitech, thích có nhiều tiền                     ., và thích nhiều thứ nữa !!!Nguyện vọng : Muốn khi nào học hết ĐH thì có công việc ổn định , làm về CNTT, có                     lương kha khá đủ nuôi vợ con và dành giụm thi thoảng đi du lịch . Nếu có vốn sẽ                     đi kinh doanh, làm kinh tế :D :D        
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