
  

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN, LIÊN THÔNG 2019 

Thời gian khai giảng học tập 

- Giờ học linh hoạt theo yêu cầu học viên, có lớp buổi tối và thứ 7 chủ nhật hàng tuần. 

Nơi đăng ký / gửi Hồ sơ & Địa điểm đào tạo: Phòng đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thiết bị Y tế Miền 

Nam - 495 Đường 30/4 Phường Phú Thọ Thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương. 

- Trường có đặt các điểm nhận hồ sơ tại TPHCM và các tỉnh.  

- Chi tiết liên hệ: 02743.878.567 – 02743.814.787 – 0903.102.665 (Cô Hòa) – 0985.853.027 (Thầy Dũng) 

                             Zalo : 0972.060.136 

  

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Stt Ngành/nghề đào tạo 
Thời gian 

học 
Dự kiến khai giảng Đối tượng nhập học 

1 
Quản lý trang thiết bị 

y tế 
01 tháng 

Khai giảng: Hàng tháng 

Số lượng tối thiểu: 15 HV 

Địa điểm: Tại trường và các 

cơ sở liên kết 

Kinh phí: 5.300.000/1 HV 

Học viên có nhu cầu mua bán, sản 

xuất, bồi dưỡng kiến thức quản lý 

về trang thiết bị y tế. 

2 

Kỹ thuật vận hành, 

bảo trì trang thiết bị y 

tế 

 

02 tháng 

 

Khai giảng: Hàng tháng 

Số lượng tối thiểu: 15 HV 

Địa điểm: Tại trường 

Kinh phí: 8.500.000/1 HV 

Học viên có nhu cầu nâng cao kỹ 

thuật chuyên môn về trang thiết bị 

y tế 

 

3 

Kinh doanh, khởi 

nghiệp trong thời đại 

công nghệ 4.0 

 

01 - 03 

tháng tùy 

theo yêu 

cầu 

Khai giảng: Hàng tháng 

Số lượng tối thiểu: 15 HV 

Địa điểm: Tại trường và các 

cơ sở liên kết 

Kinh phí: 9.000.000/1 HV 

 

Mọi đối tượng có nhu cầu, chương 

trình đáp ứng cho mọi đối tượng, 

cho từng ngành nghề cụ thể mà 

người học đang có. 

4 
Liên thông Trung cấp 

lên Cao đẳng, Văn 

bằng 2 

02 năm 

Khai giảng:  

- Đợt 1 tháng 3.2019 (đã khai 

giảng) 

- Đợt 2 tháng 13.7.2019 

Địa điểm: Tại trường 

 

Học viên đã tốt nghiệp trung cấp 

(đối với liên thông cao đẳng), Học 

viên đã tốt nghiệp cao đẳng, người 

đã tốt nghiệp đại học (Đối với văn 

bằng 2) 

5 
Liên thông Đại học 

Bách khoa ngành Kỹ 

thuật y  sinh 

02 năm 

Thi tuyển vào 26.8.2019, tổ 

chức duy nhất 1 đợt trong năm 

Địa điểm: Tại trường 

 

Học viên đã tốt nghiệp cao đẳng, 

đại học. 

6 

Đào tạo theo yêu cầu 

thực tế của các cơ sở, 

các lớp tập huấn, các 

lớp ngắn hạn khác. 

 

01 - 03 

tháng tùy 

theo yêu 

cầu 

(Báo giá theo yêu cầu thực tế) 

Các công ty, cơ quan có nhu cầu 

bồi dưỡng kiến thức về trang thiết 

bị y tế. 


