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THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO Y TẾ LIÊN TỤC
Lớp “Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát” và “Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ
tổng quát” dành cho Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh
Căn cứ thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng
dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế. Căn cứ Quy định hoạt động đào tạo y tế liên tục của
Trường Đại học Y Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2800/QĐ-ĐHYHN ngày 28/07/2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các
lớp CME về “Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát” và “Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng
quát” năm 2018, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh:
- Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh làm việc trong và ngoài công lập;
- Kỹ thuật viên đã tốt nghiệp hệ kỹ thuật viên hình ảnh y học trình độ từ trung cấp trở lên
muốn được học thêm.
2. Hình thức và thời gian đào tạo:
- Hình thức đào tạo: học tập trung, trong giờ hành chính;
- Thời gian đào tạo: 3 tháng
TT

Tên khoá học

Dự kiến thời gian tổ chức

Số lượng
học viên/
lớp

Khóa 1: 29/04 - 29/07/2018

10-15 HV

21/04/2018 29/04/2018

1

Kỹ thuật chụp
cắt lớp vi tính
tổng quát

Khóa 2: 05/08 - 05/11/2018

10-15 HV

25/07/2018 05/08/2018

Khóa 3: 05/12- 05/03/2019

10-15 HV

25/11/2018 05/12/2018

Kỹ thuật chụp
cộng hưởng từ
tổng quát

Khóa 1: 29/04 - 29/07/2018

10-15 HV

21/04/2018 29/04/2018

Khóa 2: 05/08 - 05/11/2018

10-15 HV

25/07/2018 05/08/2018

Khóa 3: 05/12- 05/03/2019

10-15 HV

25/11/2018 05/12/2018

2

Hạn nộp
hồ sơ
và học phí

*Dự

kiến
thời gian
khai giảng

* Đây là lịch dự kiến thời gian khai giảng của mỗi lớp học, Nhà trường sẽ tổ chức lớp khi có đủ học viên và gửi thông báo
Lịch nhập học chính thức đến từng học viên đăng ký.

3.
4.

5.
6.
-

Cơ sở đào tạo (lý thuyết và thực hành):
Trường Đại học Y Hà Nội;
Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bênh viện Đại học Y Hà Nội.
Hình thức tuyển sinh: xét tuyển. Trong trường hợp số hồ sơ đăng ký xét tuyển nhiều hơn
số lượng học viên quy định của lớp học, ưu tiên xét tuyển những học viên nộp hồ sơ và kinh
phí đào tạo trước.
Chứng chỉ: Do Trường Đại học Y Hà Nội cấp theo quy định.
Kinh phí đào tạo:
Kinh phí toàn khoá học “Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát”: 9.000.000 đồng/học
viên/khóa học (Chín triệu đồng chẵn./.)
Kinh phí toàn khoá học “Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng quát”: 12.000.000 đồng/học
viên/khóa học (Mười hai triệu đồng chẵn./.)
Kinh phí không bao gồm các khoản chi mua sách, tài liệu học tập, áo thực tập tại Bệnh
viện. Học viên tự túc ăn, ở và phương tiện đi lại. Nhà trường không hoàn trả học phí trong
trường hợp học viên không hoàn thành khóa học.
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Hồ sơ và hình thức đăng kí, nộp kinh phí tham gia khoá học:
Hồ sơ đăng ký gồm:
01 đơn đề nghị tham dự lớp học (theo mẫu);
01 bản sao công chứng văn bằng tốt nghiệp Đại học;
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác;
01 bản sao công chứng Giấy khai sinh;

7.
+
+
+
+
+

+








Hình thức đăng ký tham gia lớp học:
Đăng ký trực tiếp:
Học viên nộp hồ sơ tại Phòng QLĐTSĐH, Phòng 314 hoặc 324 - Tầng 3, Nhà A1
(Người nhận: ThS. Trần Thị Hảo, ThS. Nguyễn Hồng Tươi) và nộp kinh phí tại Phòng Tài
chính kế toán, tầng 1, Nhà A1 Trường Đại học Y Hà Nội, số 01 Tôn Thất Tùng, Trung Tự,
Đống Đa, Hà Nội.
Đăng ký qua địa chỉ email:
Học viên có thể gửi đơn đăng ký qua email: cme.saudaihoc@hmu.edu.vn và chuyển
khoản kinh phí qua số tài khoản của trường:
Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Y Hà Nội
Số tài khoản: 1221.0000.222.088, tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam,
chi nhánh Hà Thành.
Đề nghị khi chuyển kinh phí ghi rõ thông tin:
Họ và tên người đăng ký học;
Ngày tháng năm sinh của người đăng ký học;
Nội dung: đóng kinh phí lớp học “Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát_Khóa ...”
hoặc “Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng quát_Khóa ...”.
Lưu ý: Học viên sẽ được nhận hóa đơn đóng kinh phí đào tạo vào buổi khai giảng lớp học.

8. Thông tin về lớp học xin liên hệ:
- ThS. Trần Thị Hảo, SĐT: 0914.926.567; email: trhao1080@gmail.com.
- ThS. Nguyễn Hồng Tươi, SĐT: 0941.631101; email: hongtuoi95@gmail.com;
Chi tiết Thông báo tuyển sinh và mẫu đăng ký xem tại:
+ Website: http://cmesdh-hmu.com/
+ Facebook: https://www.facebook.com/daotaoytelientuc
+ Email: cme.saudaihoc@hmu.edu.vn.
Nơi nhận:
- Sở y tế các tỉnh;
- BVĐK tỉnh/thành phố;
- Các cơ sở y tế khác trên toàn quốc;
- Ban giám hiệu (để b/c);
- Lưu: VT, SĐH, Khoa CĐHA.
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