
TRUNG CẤP Y TẾ HÀ NỘI TUYỂN SINH HỆ CHUYỂN ĐỔI 

Trường trung cấp y tế hà nội tuyển sinh hệ chuyển đổi năm 2014. Nhằm đảm bảo và phát 

triển nguồn nhân lực ngành y. lớp y sỹ đa khoa - hệ chuyển đổi điều dưỡng sang y sỹ đa khoa với 

thời gian đào tạo 1 năm. Sinh viên sẽ được học tập và thực hành trực tiếp tại bệnh viện lớn tại hà 

nội để nâng cao trình độ chuyên môn. 

 

Thông tin tuyển sinh trung cấp y tế hà nội lớp y sỹ đa khoa cụ thể như sau 

 

1. Đối tượng tuyển:  

+ Những học sinh đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp tất cả các ngành đều có thể tham gia học 

chuyển đổi 

+ Tuyển sinh trên toàn quốc 

+ Thời gian đào tạo: 12 tháng 

+ Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

+ Thời gian nộp hồ sơ: Nhận hồ sơ liên tục trong năm 

Hồ sơ tuyển sinh gồm:  

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu hồ sơ xin việc 

- Bản sao công chứng bằng Trung học phổ thông  

- Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp)  

- Bản sao kết quả học tập  

- 1 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận 

- 4 ảnh 4x6. 

 

2. Dự kiến khai giảng  hệ chuyển đổi trung cấp y 
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Tháng 04/2014 

Tháng 10/2014 

Tháng 12/2014 

 

3. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh chuyển đổi điều dưỡng sang y sỹ đa khoa 

- Địa chỉ: Phòng 105 - Trường Bồi dưỡng cán bộ - Đường Dương Đình Nghệ - Yên Hòa - Cầu Giấy- HN 

(Trong trụ sở Liên minh hợp tác xã Việt Nam). 

- Mr Giang - Quản lý tuyển sinh 

- Mobile: 0987334980 – 0944334980  

- Lưu ý liên hệ trước khi đến tránh bị nộp nhầm địa chỉ. 

- Email: tuyensinhts@yahoo.com.vn 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tuyensinh24h.net%2F2014%2F03%2Ftrung-cap-y-te-ha-noi-tuyen-sinh.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9PSEbMCruaLwbhREJu5T5tgAgag

