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THÔNG BÁO
Hội nghị toàn quốc lần thứ II về Giáo dục Y khoa tại Việt Nam
Kính gửi:
- Toàn thể cán bộ giảng dạy tại Trường Đại học Y Dược Huế
- Học viên Sau Đại học và sinh viên
Nhằm xây dựng diễn đàn để chia sẻ và thảo luận những đổi mới và tiến bộ trong giáo dục y
khoa tại Việt Nam và khu vực, Bộ Y tế và Trường Đại học Y Dược Huế sẽ tổ chức Hội nghị toàn
quốc lần thứ II về “Đổi mới trong đào tạo y khoa” với chủ đề “Giảng dạy lâm sàng trong đổi
mới đào tạo đội ngũ chuyên gia y tế”, kế hoạch như sau:






Thời gian:
Ngày 01 – 02 tháng 12 năm 2018
Địa điểm:
Khách sạn Indochine Palace, Thành phố Huế
Đơn vị tổ chức: Bộ Y tế, Trường Đại học Y Dược Huế
Đơn vị phối hợp: Tổ chức HAIVN và USAID
Thành phần tham dự: Các chuyên gia tại các Tổ chức trong và ngoài nước đang hoạt
động trong lĩnh vực y tế; Các giảng viên, bác sĩ, cán bộ y tế đang giảng dạy, làm việc tại
các Trường Đại học, Cao đẳng Y Dược và các cơ sở y tế; Các học viên sau đại học, sinh
viên y khoa trên toàn quốc.
 Chủ đề hội nghị:
- Kiểm tra và đánh giá trong giảng dạy lâm sàng
- Phương pháp tiếp cận để lồng ghép sớm các bối cảnh và kinh nghiệm lâm sàng
- Sử dụng công nghệ và mô phỏng trong đào tạo lâm sàng
Ban Tổ chức Hội nghị thông báo đến Quý Đơn vị, Quý đồng nghiệp quan tâm đăng ký tham
luận và tham dự Hội nghị theo kế hoạch như sau:
+ Đăng ký tham luận:
Trước ngày 05 tháng 10 năm 2018
+ Đăng ký tham dự:
Trước ngày 15 tháng 11 năm 2018
Mọi thông tin về Hội nghị, vui lòng truy cập website:
http://www.vmeconference.org
hoặc liên hệ theo địa chỉ:
TS. Nguyễn Thanh Thảo, Phó Trưởng Phòng KHCN-HTQT,
Trường Đại học Y Dược Huế
Điện thoại: 0906 449 964; Email: ntthao@hueuni.edu.vn
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KHCN-HTQT

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. NGUYỄN VŨ QUỐC HUY

