
s ơ  Y TẺ THÀNH PHÓ HÓ CHÍ MINH CỘNG HOA XẢ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM
VIÊN TIM Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

SỐ: /TB-V T Thành phố Hồ Chí Minh, ngàyởtyháng^ năm 2022

THÔNG BÁO CHIÊU SINH 
v ề  việc mỏ’ lóp Điện tâm đồ gắng sức

Cũn cứ Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 cùa Bộ trương Bộ Y té hướng dẫn việc đào 
tạo liên tục cho cản hộ y  té;

Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 cua Bộ Y tế về sứa đổi hổ sung một sổ điều 
cua Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 cua Bộ trường Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục 
cho cản hộ y  té;

Nhàm đáp Ím2  nhu cầu đào tạo các cán bộ y tế chuyên khoa tim mạch tại các bệnh viện. Viện 
Tim TP.HCM tồ chức l(ýp đào tạo liên tục ĐIỆN TÂM ĐÒ GẢNG s ứ c .

1. Đối tượng: Bác sĩ đa khoa
2. Thòi gian học: 12 tuần

Từ ngày 6/7/2022 đển ngày 27/9/2022.
Khai giáng: 8 giờ 30. ngày 6 tháng 7 năm 2022, tại Hội trường Quốc tế Viện Tim

3. Hồ sơ đăng ký gồm:
Phiếu đăng ký theo mẫu 
Bản sao băng tốt nghiệp

- Chứng chỉ hành nghề
03 hình 3x4 (hình chụp không quá 6 thán")
Giấy giới thiệu/cừ đi học của cơ quan (nếu có)
(Các văn hăng/chửng chi cỏ thị thực không quá 06 thủng)

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 24/6/2022 hoặc đến khi nhận đú số lượng học 
viên.
Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: sáng 7 giờ 3 0 - 1 1  giờ 30; Chiều từ 13 giờ 3 0 - 1 6  giờ 30

4. Học phí: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng)/học viên/ khóa, không bao gồm tài liệu 
Đóng học phí trực tiêp tại Viện Tim hoặc chuyến khoản (trước ngày khai giảng):
Tên tài khoản: Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh

- Ngân hàng: Eximbank.
- So tài khoản: 200014851025139.

Chuyển khoản xin ghi rõ: Họ Tên_Tên cơ quan_Tên Khóa học

5. Đánh giá và cấp giấy chứng nhận:
- Học viên không được phép vắng quá 10% thời lượng khóa học.

Điểm kiêm tra cuối khóa > 5.0 điêm hoặc bài thu hoạch cuối khóa đánh giá: đạt
- Giây chứng nhận hoàn thành khóa học do Viện Tim TP HCM cấp.

Ghi chú:
Học viên ăn ờ tự túc trong suốt quá trình học.

- Mọi chi tiêt vui lòng liên hệ Phòng Nghiên cứu khoa học và Chỉ đạo tuyến -  Viện Tim 
Điện thoại: 028 38651586 -  163 hoặc DS. Bích: 0938899069 - email: nckhvt@gmail.com.

Nơi nhận:
- Như trên-
- Lưu: VT, NCKH-CĐT.

mailto:nckhvt@gmail.com

