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THÔNG BÁO CHIÊU SINH 

KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ ‘THỰC HÀNH NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG’ (ĐỢT 1) 

 

Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp với Trường Đại học Sydney tổ chức lớp đào tạo y 

khoa liên tục (CME) về ‘Thực hành nghiên cứu lâm sàng’ đợt 1.  

1. Đối tượng chiêu sinh:  

- Bác sĩ lâm sàng, nghiên cứu viên lâm sàng tại các bệnh viện khu vực phía Nam 

- Có xác nhận sẽ hoặc đang tham gia các hoạt động nghiên cứu lâm sàng tại khoa hoặc bệnh viện 

- Có sẵn ý tưởng / dự án nghiên cứu muốn thực hiện 

- Học viên có thể tham gia các khóa học tiếp theo dự kiến tổ chức cuối năm 2019 

2. Nội dung khóa học: 

-Nhận diện vấn đề lâm sàng  

-Hình thành và hoàn thiện câu hỏi nghiên cứu  

-Thiết kế nghiên cứu  

-Viết đề cương nghiên cứu  

3. Thời gian:  

-Sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 đến 16h30, trong hai ngày 28 và 29/3/2019. 

-Khai giảng: 08:30, Thứ Năm, 28/03/2019, Hội trường B, Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch. 

4. Lệ phí tham dự:   

Phí tham dự và nhận giấy chứng nhận CME của khóa học: 1.000.000đ / học viên. 

Đóng học phí trực tiếp tại Quầy Thu Tiền trong sảnh tầng trệt khu A1 của trường.  

Hoặc chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin sau: 

 Tên TK: Ngân Hàng Phương Đông, phòng giao dịch Sài Gòn, chi nhánh Chợ Lớn (OCB) 

 Số TK: 003.910.000.682.000.1 

 Chủ tài khoản: Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 

* Học viên giữ biên lai thu tiền thay thế cho thẻ vào lớp. Nhà trường không giải quyết, hoàn trả học phí 

sau khi đã đóng. 

5. Ban giảng huấn: (Lớp học có phiên dịch) 

-GS. Jonathan Morris - Giám đốc Viện nghiên cứu y khoa Kolling, Khoa y, Đại học Sydney. 

-PGS. Christopher Gordon, Khoa điều dưỡng, Đại học Sydney. 

-PGS. Catherine Hawke, Khoa y tế cộng đồng, Đại học Sydney. 

-BS. Tanya Nippita, Khoa phụ sản - sơ sinh, Trường y tế thực hành Northern.  



6. Bằng cấp: Học viên tham dự đầy đủ 4 buổi học sẽ được cấp Giấy chứng nhận Đào tạo liên tục (CME) 

về ‘Thực hành nghiên cứu lâm sàng’, do Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch cấp. 

7. Thủ tục đăng ký: 

- Bước 1: Đăng ký tham dự lớp với anh Phạm Thành Trung, Phòng Hợp Tác Quốc Tế  

- Bước 2: Đóng học phí theo hướng dẫn trên. 

- Bước 3: Gửi lại phòng Hợp Tác Quốc Tế Bản sao Phiếu thu học phí hoặc Ủy nhiệm chi của Ngân 

hàng nếu chuyển khoản kèm Hồ sơ đăng kí để hoàn tất thủ tục đăng ký. 

8. Hồ sơ đăng ký gồm:  

- 1 bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (có thị thực hoặc mang theo bản chính để đối chiếu) để 

nhận chứng chỉ đào tạo liên tục (CME). 

- 1 đơn đăng ký học (mẫu đính kèm).  

- Bản sao Phiếu thu học phí hoặc Ủy nhiệm chi của Ngân hàng nếu chuyển khoản. 

9. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày thông báo đến 16h30, thứ Sáu, ngày 22/03/2019 (có thể đăng ký 

trước qua email).  

10. Nơi nhận hồ sơ:   Phòng Phòng Hợp Tác Quốc Tế, Lầu 6, khu C, Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch 

- Tòa nhà mới:   

    01 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 

(Số cũ: 86/2 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM) 

Phạm Thành Trung, ĐT: 028.38.631.040; Email: trungpt@pnt.edu.vn;  

 

 

Nơi nhận:         

- Sở Y tế TP.HCM;   

- Các BV, Phòng khám, Phòng mạch;      

- Các Trường ĐH Y Dược; 

- Các Công ty dược phẩm; 

- Lưu: VT, P.HTQT, Tr. 60. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

PGS.TS.BS. Ngô Minh Xuân 

 

                  

  

 


