
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH MÔN CẦN HỌC GHI CHÚ môn phải học trong kỳ 1 NGÀNH

1 Trần Thị Lan Anh 04/10/1998

Pháp luật, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược 

liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, 

Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing 

dược, Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm 

sàng, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề 

nghiệp, Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược

2 Nguyễn Vân Anh 12/11/1999

Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, Bào 

chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược lý, 

Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, Dược 

học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng 

giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn 

học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược

3 Nguyễn Tuấn Anh 11/11/1999

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh tật 

và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa học, Bệnh 

học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược 

lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, 

Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, 

Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, 

Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, 

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu

Dược

4 Vũ Thị Vân Anh 28/05/1999

Pháp luật, Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa 

học, Bệnh học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ 

thuốc, Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, 

Maketing dược, Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, 

Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế 

nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, 

Hóa dược, Thực vật, Dược liệu

Dược

5 Đỗ Hồng Anh 23/12/1999

Pháp luật, Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa 

học, Bệnh học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ 

thuốc, Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, 

Maketing dược, Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, 

Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế 

nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, 

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu

Dược

1



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH MÔN CẦN HỌC GHI CHÚ môn phải học trong kỳ 1 NGÀNH

6 Nguyễn Thị Ngọc Châm 11/11/1995

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh tật 

và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa học, Bệnh 

học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược 

lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, 

Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, 

Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, 

Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, 

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu

Dược

7 Nguyễn Thị Linh Chi 04/03/1998

Pháp luật, Nghiên cứu khoa học, Hóa Phân tích, Hóa 

dược, Thực vật, Dược liệu, Bào chế, Pháp chế dược, 

Quản lý tồn trữ thuốc, Dược lý, Tài chính doanh 

nghiệp dược, Maketing dược, Dược học cổ truyền, 

Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán 

hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược

8 Đặng Văn Đại 15/01/1988

Pháp luật, Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa 

học, Bệnh học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ 

thuốc, Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, 

Maketing dược, Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, 

Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế 

nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, 

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu

Dược

9 Vũ Văn Đạt 05/01/1996

Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, Bào 

chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược lý, 

Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, Dược 

học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng 

giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn 

học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược

10 Nguyễn Thị Điệp 02/01/1999

Nghiên cứu khoa học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực 

vật, Dược liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn 

trữ thuốc, Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, 

Maketing dược, Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, 

Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế 

nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược
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STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH MÔN CẦN HỌC GHI CHÚ môn phải học trong kỳ 1 NGÀNH

11 Nguyễn Văn Đức 19/09/1999

Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, 

Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, 

Maketing dược, Dược học cổ truyền, Kiểm 

nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán 

hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự 

chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực 

vật, Dược liệu
Dược

12 Lê Thị Giang 23/06/1998

Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, 

Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, 

Maketing dược, Dược học cổ truyền, Kiểm 

nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán 

hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự 

chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực 

vật, Dược liệu
Dược

13 Nguyễn Thị Thu Hà 02/08/1995

Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, Bào 

chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược lý, 

Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, Dược 

học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng 

giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn 

học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược

14 Nguyễn Dung Hà 21/03/1996

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh tật 

và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa học, Bệnh 

học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược 

lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, 

Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, 

Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, 

Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, 

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu

Dược

15 Bùi Thị Phương Hà 12/09/1998

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh tật 

và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa học, Bệnh 

học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược 

lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, 

Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, 

Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, 

Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, 

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu

Dược
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STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH MÔN CẦN HỌC GHI CHÚ môn phải học trong kỳ 1 NGÀNH

16 Nguyễn Thị Hải 19/09/1993

Pháp luật, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược 

liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, 

Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing 

dược, Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm 

sàng, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề 

nghiệp, Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược

17 Nguyễn Thị Minh Hiền 20/08/1975

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh tật 

và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa học, Bệnh 

học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược 

lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, 

Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, 

Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, 

Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, 

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu

Dược

18 Nguyễn Thị Phương Hoa 01/06/1996

Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, Bào 

chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược lý, 

Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, Dược 

học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng 

giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn 

học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược

19 Đào Thị Hoa 15/10/1998 

Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, Bào 

chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược lý, 

Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, Dược 

học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng 

giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn 

học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược

20 Hoàng Thu Hòa 19/12/1998

Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, Bào 

chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược lý, 

Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, Dược 

học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng 

giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn 

học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược

21 Ứng Thị Hồng 24/03/1994

Pháp luật, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn 

trữ thuốc, Dược lý, Tài chính doanh nghiệp 

dược, Maketing dược, Dược học cổ truyền, Kiểm 

nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán 

hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự 

chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực 

vật, Dược liệu
Dược

4
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22 Nguyễn Thị Huyền 21/02/1998

Pháp luật, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược 

liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, 

Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing 

dược, Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm 

sàng, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề 

nghiệp, Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược

23 Nguyễn Mạnh Hưng  19/01/1997

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình thành 

bệnh tật và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa 

học, Bệnh học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực 

vật, Dược liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý 

tồn trữ thuốc, Dược lý, Tài chính doanh nghiệp 

dược, Maketing dược, Dược học cổ truyền, Kiểm 

nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán 

hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự 

chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự 

hình thành bệnh tật và quá trình 

phục hồi, Hóa phân tích, Hóa 

dược, Thực vật, Dược liệu

Dược

24 Đặng Thu Hương 22/05/1998

Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, Bào 

chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược lý, 

Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, Dược 

học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng 

giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn 

học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược

25 Nguyễn Thị Hương 20/01/1975

Pháp luật, Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, Nghiên cứu 

khoa học, Bệnh học, Hóa Phân tích, Hóa dược, 

Thực vật, Dược liệu, Bào chế, Pháp chế dược, 

Quản lý tồn trữ thuốc, Dược lý, Tài chính doanh 

nghiệp dược, Maketing dược, Dược học cổ 

truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng 

giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, 

Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự 

hình thành bệnh tật và quá trình 

phục hồi, Hóa phân tích, Hóa 

dược, Thực vật, Dược liệu

Dược

26 Nguyễn Thu Hường 28/05/1995

Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, Bào 

chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược lý, 

Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, Dược 

học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng 

giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn 

học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược
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27 Lê Thị Lai 24/09/1990

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình thành 

bệnh tật và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa 

học, Bệnh học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực 

vật, Dược liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý 

tồn trữ thuốc, Dược lý, Tài chính doanh nghiệp 

dược, Maketing dược, Dược học cổ truyền, Kiểm 

nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán 

hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự 

chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự 

hình thành bệnh tật và quá trình 

phục hồi, Hóa phân tích, Hóa 

dược, Thực vật, Dược liệu

Dược

28 Ngô Thị Lan 17/10/1996

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình thành 

bệnh tật và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa 

học, Bệnh học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực 

vật, Dược liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý 

tồn trữ thuốc, Dược lý, Tài chính doanh nghiệp 

dược, Maketing dược, Dược học cổ truyền, Kiểm 

nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán 

hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự 

chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự 

hình thành bệnh tật và quá trình 

phục hồi, Hóa phân tích, Hóa 

dược, Thực vật, Dược liệu

Dược

29 Trần Nguyễn Phương Liễu 21/02/1992

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình thành 

bệnh tật và quá trình phục hồi, Bệnh học, Hóa 

Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, Bào 

chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược 

lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing 

dược, Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược 

lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế 

nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự 

hình thành bệnh tật và quá trình 

phục hồi, Hóa phân tích, Hóa 

dược, Thực vật, Dược liệu

Dược

30 Vũ Thị Thùy Linh 26/11/1996

Phần giải phẫu, sinh lý, hóa sinh(Cấu tạo chức năng 

của cơ thể), Sự hình thành bệnh tật và quá trình phục 

hồi, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược 

lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, 

Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, 

Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, 

Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, 

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu

Dược
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31 Lại Thùy Linh 12/08/1998

Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, Bào 

chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược lý, 

Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, Dược 

học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng 

giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn 

học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược

32 Nguyễn Thị Thùy Linh 29/11/1981

Pháp luật, Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa 

học, Bệnh học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ 

thuốc, Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, 

Maketing dược, Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, 

Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế 

nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, 

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu

Dược

33 Nguyễn Thị Linh 18/04/1997

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh tật 

và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa học, Bệnh 

học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược 

lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, 

Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, 

Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, 

Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, 

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu

Dược

34 Vũ Hoàng Long  04/03/1997

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình thành 

bệnh tật và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa 

học, Bệnh học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực 

vật, Dược liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý 

tồn trữ thuốc, Dược lý, Tài chính doanh nghiệp 

dược, Maketing dược, Dược học cổ truyền, Kiểm 

nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán 

hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự 

chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự 

hình thành bệnh tật và quá trình 

phục hồi, Hóa phân tích, Hóa 

dược, Thực vật, Dược liệu

Dược

35 Nguyễn Phương Ly 24/04/1998

Pháp luật, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược 

liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, 

Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing 

dược, Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm 

sàng, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề 

nghiệp, Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược
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36 Vũ Thị Thu Lý 7/10/1987

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh tật 

và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa học, Bệnh 

học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược 

lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, 

Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, 

Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, 

Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, 

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu

Dược

37 Phạm Thị Ngọc Mai 01/08/1999

Pháp luật, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược 

liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, 

Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing 

dược, Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm 

sàng, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề 

nghiệp, Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược

38 Lê Thị Nhật Mỹ 19/07/1996

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh tật 

và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa học, Bệnh 

học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược 

lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, 

Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, 

Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, 

Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, 

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu

Dược

39 Trần Thị Nhung 29/01/1994

Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, 

Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, 

Maketing dược, Dược học cổ truyền, Kiểm 

nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán 

hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự 

chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực 

vật, Dược liệu
Dược

40 Hoàng Bích Phương 19/08/1998

Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, Bào 

chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược lý, 

Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, Dược 

học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng 

giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn 

học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược
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41 Đặng Hà Phương 16/10/1999

Pháp luật, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn 

trữ thuốc, Dược lý, Tài chính doanh nghiệp 

dược, Maketing dược, Dược học cổ truyền, Kiểm 

nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán 

hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự 

chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực 

vật, Dược liệu
Dược

42 Đồng Thị Phương 15/02/2000

Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, 

Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, 

Maketing dược, Dược học cổ truyền, Kiểm 

nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán 

hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự 

chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực 

vật, Dược liệu
Dược

43 Nguyễn Thị Sang 25/09/1995

Pháp luật, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược 

liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, 

Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing 

dược, Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm 

sàng, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề 

nghiệp, Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược

44 Nguyễn Đức Tiến 26/03/1980

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh tật 

và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa học, Bệnh 

học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược 

lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, 

Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, 

Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, 

Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, 

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu

Dược

45 Nguyễn Thị Kim Thanh 15/09/1990

Nghiên cứu khoa học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực 

vật, Dược liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn 

trữ thuốc, Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, 

Maketing dược, Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, 

Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế 

nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược
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46 Lê Phương Thảo 04/08/1996

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh tật 

và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa học, Bệnh 

học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược 

lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, 

Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, 

Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, 

Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, 

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu

Dược

47 Đỗ Thị Thảo 30/10/1998

Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, 

Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, 

Maketing dược, Dược học cổ truyền, Kiểm 

nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán 

hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự 

chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực 

vật, Dược liệu
Dược

48 Nguyễn Thị Thắm 25/05/1981

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh tật 

và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa học, Bệnh 

học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược 

lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, 

Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, 

Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, 

Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, 

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu

Dược

49 Dương Thị Thu Thủy 22/11/1991

Pháp luật, Nghiên cứu khoa học, Hóa Phân tích, Hóa 

dược, Thực vật, Dược liệu, Bào chế, Pháp chế dược, 

Quản lý tồn trữ thuốc, Dược lý, Tài chính doanh 

nghiệp dược, Maketing dược, Dược học cổ truyền, 

Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán 

hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược

50 Trần Thị Ngọc Thúy 03/11/1998

Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, 

Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, 

Maketing dược, Dược học cổ truyền, Kiểm 

nghiệm, Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán 

hàng, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự 

chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực 

vật, Dược liệu
Dược
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51 Nguyễn Thị Huyền Trang 02/10/1988

Pháp luật, Phần nghiên cứu khoa học (Nghiên cứu 

khoa học), Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược 

liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, 

Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing 

dược, Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm 

sàng, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề 

nghiệp, Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược

52 Trần Thị Huyền Trang 04/03/1998

Pháp luật, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược 

liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, 

Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing 

dược, Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm 

sàng, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề 

nghiệp, Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược

53 Nguyễn Thị Huyền Trang 08/01/1999

Pháp luật, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược 

liệu, Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, 

Dược lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing 

dược, Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm 

sàng, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề 

nghiệp, Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

sức khỏe

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu
Dược

54 Nguyễn Thu Trang 01/06/1998

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình thành 

bệnh tật và quá trình phục hồi, Bệnh học, Hóa 

Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, Bào 

chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược 

lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing 

dược, Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược 

lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế 

nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự 

hình thành bệnh tật và quá trình 

phục hồi, Hóa phân tích, Hóa 

dược, Thực vật, Dược liệu

Dược

55 Nguyễn Đạt Trưởng 18/03/1987

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh tật 

và quá trình phục hồi, Nghiên cứu khoa học, Bệnh 

học, Hóa Phân tích, Hóa dược, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, Pháp chế dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Dược 

lý, Tài chính doanh nghiệp dược, Maketing dược, 

Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm, Dược lâm sàng, 

Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Thực tế nghề nghiệp, 

Modun/môn học tự chọn 

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, 

Hóa phân tích, Hóa dược, Thực vật, 

Dược liệu

Dược
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1 Trương Thị An 04/08/1998

15 tiết Phần Sinh lý bệnh (Sự hình thành bệnh tật và 

quá trình phục hồi), Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, 

Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm lý giao tiếp 

và GDSK trong TH điều dưỡng, Nghiên cứu khoa học, 

Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng cơ sở 1, 

Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người lớn 1, 

CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, TH 

CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm sóc 

sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và 

gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe phụ 

nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 

Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, Thực 

hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, Thực tế 

nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

15 tiết Phần Sinh lý bệnh (Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi), 

Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm 

lý giao tiếp và GDSK trong TH điều 

dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 1                 

Điều dưỡng

2 Hà Kim Hoàng Anh 18/08/1999

 Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường 

và dịch tễ học, Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH 

điều dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng 

cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người 

lớn 1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, 

TH CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ 

và gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, 

Thực hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, 

Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm 

lý giao tiếp và GDSK trong TH điều 

dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng
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3 Nguyễn Thị Linh Chi 20/09/1997

Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Pháp luật y tế-ĐD 

nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, 

Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH điều dưỡng, 

Nghiên cứu khoa học, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, 

CSSK người lớn 1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc 

người lớn 1, TH CSSK người lớn 2, TH chăm sóc 

người lớn 3, Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành 

lâm sàng Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình, Thực hành lâm sàng 

chăm sóc sức khỏe phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm 

sóc sức khỏe cộng đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều 

dưỡng truyền nhiễm, Thực hành lâm sàng điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn 

học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

Cấu tạo và chức năng của cơ thể, 

Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm 

lý giao tiếp và GDSK trong TH điều 

dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 1                 

Điều dưỡng

4 Nguyễn Thùy Dương 01/12/1999

 Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường 

và dịch tễ học, Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH 

điều dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng 

cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người 

lớn 1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, 

TH CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ 

và gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, 

Thực hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, 

Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm 

lý giao tiếp và GDSK trong TH điều 

dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng
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5 Đỗ Thị Thùy Dương 03/11/1999

 Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường 

và dịch tễ học, Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH 

điều dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng 

cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người 

lớn 1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, 

TH CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ 

và gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, 

Thực hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, 

Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm 

lý giao tiếp và GDSK trong TH điều 

dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng

6 Nguyễn Thị Thu Hà 28/11/1990

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình phục hồi, Pháp luật y tế-ĐD nghề 

nghiệp, Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm lý 

giao tiếp và GDSK trong TH điều dưỡng, Nghiên cứu 

khoa học, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng 

cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người 

lớn 1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, 

TH CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ 

và gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, 

Thực hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, 

Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự 

hình thành bệnh tật và quá trình phục 

hồi, Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, 

Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, 

Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH 

điều dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực 

hành điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng

14



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH MÔN CẦN HỌC GHI CHÚ môn phải học trong kỳ 1 NGÀNH

7 Lê Thị Cẩm Hà 19/12/1997

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình phục hồi, Pháp luật y tế-ĐD nghề 

nghiệp, Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm lý 

giao tiếp và GDSK trong TH điều dưỡng, Nghiên cứu 

khoa học, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng 

cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người 

lớn 1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, 

TH CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ 

và gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, 

Thực hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, 

Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự 

hình thành bệnh tật và quá trình phục 

hồi, Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, 

Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, 

Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH 

điều dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực 

hành điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng

8 Bùi Thu Hằng 12/07/1999

Pháp luật, 15 tiết Phần Dược lý (Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình phục hồi), Pháp luật y tế-ĐD nghề 

nghiệp, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng cơ 

sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người lớn 

1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, TH 

CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm sóc 

sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và 

gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe phụ 

nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 

Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, Thực 

hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, Thực tế 

nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

15 tiết Phần Dược lý (Sự hình thành 

bệnh tật và quá trình phục hồi), Pháp 

luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Điều dưỡng 

cơ sở, Thực hành điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng
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STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH MÔN CẦN HỌC GHI CHÚ môn phải học trong kỳ 1 NGÀNH

9 Dương Thị Thanh Hằng 07/02/1993

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình phục hồi, Pháp luật y tế-ĐD nghề 

nghiệp, Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm lý 

giao tiếp và GDSK trong TH điều dưỡng, Nghiên cứu 

khoa học, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng 

cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người 

lớn 1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, 

TH CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ 

và gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, 

Thực hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, 

Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự 

hình thành bệnh tật và quá trình phục 

hồi, Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, 

Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, 

Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH 

điều dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực 

hành điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng

10 Nguyễn Thị Hoa 22/10/1996

 Ngoại ngữ, Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, Pháp luật y tế-

ĐD nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, 

Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH điều dưỡng, 

Nghiên cứu khoa học, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, 

CSSK người lớn 1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc 

người lớn 1, TH CSSK người lớn 2, TH chăm sóc 

người lớn 3, Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành 

lâm sàng Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình, Thực hành lâm sàng 

chăm sóc sức khỏe phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm 

sóc sức khỏe cộng đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều 

dưỡng truyền nhiễm, Thực hành lâm sàng điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn 

học tự chọn

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự 

hình thành bệnh tật và quá trình phục 

hồi, Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, 

Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, 

Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH 

điều dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực 

hành điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng
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STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH MÔN CẦN HỌC GHI CHÚ môn phải học trong kỳ 1 NGÀNH

11 Phạm Thị Huê 20/08/2000

 Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường 

và dịch tễ học, Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH 

điều dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng 

cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người 

lớn 1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, 

TH CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ 

và gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, 

Thực hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, 

Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm 

lý giao tiếp và GDSK trong TH điều 

dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng

12 Lê Thị Huệ 17/03/1999

 Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, 15 tiết Phần Sức khỏe 

môi trường (Sức khỏe môi trường và dịch tễ học), 

Nghiên cứu khoa học, 3 tín chỉ Thực hành điều dưỡng 

cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người 

lớn 1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, 

TH CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ 

và gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, 

Thực hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, 

Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, 15 tiết 

Phần Sức khỏe môi trường (Sức khỏe 

môi trường và dịch tễ học), 3 tín chỉ 

Thực hành điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng
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STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH MÔN CẦN HỌC GHI CHÚ môn phải học trong kỳ 1 NGÀNH

13 Quách Mạnh Hưng 06/09/1995

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự hình thành 

bệnh tật và quá trình phục hồi, Pháp luật y tế-ĐD 

nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường và dịch tễ 

học, Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH điều 

dưỡng, Nghiên cứu khoa học, Điều dưỡng cơ sở, 

Thực hành điều dưỡng cơ sở 1, Thực hành điều 

dưỡng cơ sở 2, CSSK người lớn 1, CSSK người 

lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, TH CSSK 

người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ 

bà mẹ và gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc 

sức khỏe phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc 

sức khỏe cộng đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều 

dưỡng truyền nhiễm, Thực hành lâm sàng điều 

dưỡng bệnh truyền nhiễm, Thực tế nghề nghiệp, 

Modun/môn học tự chọn

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, 

Sự hình thành bệnh tật và quá 

trình phục hồi, Pháp luật y tế-ĐD 

nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường 

và dịch tễ học, Tâm lý giao tiếp và 

GDSK trong TH điều dưỡng, Điều 

dưỡng cơ sở, Thực hành điều 

dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng

14 Lê Thu Hương 16/09/1999

 Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường 

và dịch tễ học, Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH 

điều dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng 

cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người 

lớn 1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, 

TH CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ 

và gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, 

Thực hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, 

Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm 

lý giao tiếp và GDSK trong TH điều 

dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng
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STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH MÔN CẦN HỌC GHI CHÚ môn phải học trong kỳ 1 NGÀNH

15 Bùi Đăng Khoa 20/04/1996

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình phục hồi, Pháp luật y tế-ĐD nghề 

nghiệp, Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm lý 

giao tiếp và GDSK trong TH điều dưỡng, Nghiên cứu 

khoa học, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng 

cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người 

lớn 1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, 

TH CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ 

và gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, 

Thực hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, 

Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự 

hình thành bệnh tật và quá trình phục 

hồi, Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, 

Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, 

Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH 

điều dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực 

hành điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng

16 Đào Thu Thanh Lam 24/05/1998

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình phục hồi, Pháp luật y tế-ĐD nghề 

nghiệp, Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm lý 

giao tiếp và GDSK trong TH điều dưỡng, Nghiên cứu 

khoa học, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng 

cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người 

lớn 1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, 

TH CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ 

và gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, 

Thực hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, 

Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự 

hình thành bệnh tật và quá trình phục 

hồi, Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, 

Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, 

Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH 

điều dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực 

hành điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng
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STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH MÔN CẦN HỌC GHI CHÚ môn phải học trong kỳ 1 NGÀNH

17 Đào Thùy Linh 03/08/1998

Pháp luật, 15 tiết Phần Sinh lý bệnh (Sự hình thành 

bệnh tật và quá trình phục hồi), 15 tiết Phần pháp luật 

y tế (Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp), Sức khỏe môi 

trường và dịch tễ học, Tâm lý giao tiếp và GDSK 

trong TH điều dưỡng, Nghiên cứu khoa học, Điều 

dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng cơ sở 1, Thực 

hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người lớn 1, CSSK 

người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, TH CSSK 

người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình, 

Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe phụ nữ  bà mẹ 

và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Quản lý 

điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, Thực hành lâm 

sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, Thực tế nghề 

nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

15 tiết Phần Sinh lý bệnh (Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi), 

15 tiết Phần pháp luật y tế (Pháp luật 

y tế-ĐD nghề nghiệp), Sức khỏe môi 

trường và dịch tễ học, Tâm lý giao 

tiếp và GDSK trong TH điều dưỡng, 

Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều 

dưỡng cơ sở 1                 

Điều dưỡng

18 Ngô Thùy Linh 01/02/1999

Pháp luật, 15 tiết Phần Dược lý (Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình phục hồi), Pháp luật y tế-ĐD nghề 

nghiệp, Phần Điều dưỡng cơ sở và Kiểm soát nhiễm 

khuẩn (Điều dưỡng cơ sở), Thực hành điều dưỡng cơ 

sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người lớn 

1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, TH 

CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm sóc 

sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và 

gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe phụ 

nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 

Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, Thực 

hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, Thực tế 

nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

15 tiết Phần Dược lý (Sự hình thành 

bệnh tật và quá trình phục hồi), Pháp 

luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Phần Điều 

dưỡng cơ sở và Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 15 tiết (Điều dưỡng cơ sở), 

Thực hành điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng
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19 Đỗ Thùy Linh 02/10/1992

 Pháp luật, Nghiên cứu khoa học, 15 tiết Phần Dinh 

dưỡng và 15 tiết Kiểm soát nhiễm khuẩn (Điều dưỡng 

cơ sở), Thực hành điều dưỡng cơ sở 1, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người lớn 1, CSSK người 

lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, TH CSSK người lớn 

2, TH chăm sóc người lớn 3, Chăm sóc sức khỏe trẻ 

em, Thực hành lâm sàng Chăm sóc sức khỏe trẻ em, 

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình, Thực 

hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe phụ nữ  bà mẹ và 

gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Quản lý điều 

dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, Thực hành lâm sàng 

điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, Thực tế nghề nghiệp, 

Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

15 tiết Phần Dinh dưỡng và 15 tiết 

Kiểm soát nhiễm khuẩn (Điều dưỡng 

cơ sở), Thực hành điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng

20 Hoàng Mỹ Linh 05/02/1998

15 tiết Phần Sinh lý bệnh (Sự hình thành bệnh tật và 

quá trình phục hồi), Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, 

Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm lý giao tiếp 

và GDSK trong TH điều dưỡng, Nghiên cứu khoa học, 

Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng cơ sở 1, 

Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người lớn 1, 

CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, TH 

CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm sóc 

sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và 

gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe phụ 

nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 

Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, Thực 

hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, Thực tế 

nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

15 tiết Phần Sinh lý bệnh (Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi), 

Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm 

lý giao tiếp và GDSK trong TH điều 

dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 1                 

Điều dưỡng
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STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH MÔN CẦN HỌC GHI CHÚ môn phải học trong kỳ 1 NGÀNH

21 Nguyễn Thu Mai 11/07/1999

Pháp luật, 15 tiết Phần Dược lý (Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình phục hồi), Pháp luật y tế-ĐD nghề 

nghiệp, Phần Điều dưỡng cơ sở và Kiểm soát nhiễm 

khuẩn (Điều dưỡng cơ sở), Thực hành điều dưỡng cơ 

sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người lớn 

1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, TH 

CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm sóc 

sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và 

gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe phụ 

nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 

Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, Thực 

hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, Thực tế 

nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

15 tiết Phần Dược lý (Sự hình thành 

bệnh tật và quá trình phục hồi), Pháp 

luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Phần Điều 

dưỡng cơ sở và Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 15 tiết (Điều dưỡng cơ sở), 

Thực hành điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng

22 Hoàng Thị Ngọc 09/04/1999

Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Phần Điều dưỡng cơ 

sở và Kiểm soát nhiễm khuẩn (Điều dưỡng cơ sở), 

Thực hành điều dưỡng cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng 

cơ sở 2, CSSK người lớn 1, CSSK người lớn 2, TH 

chăm sóc người lớn 1, TH CSSK người lớn 2, TH 

chăm sóc người lớn 3, Chăm sóc sức khỏe trẻ em, 

Thực hành lâm sàng Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Chăm 

sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình, Thực hành 

lâm sàng chăm sóc sức khỏe phụ nữ  bà mẹ và gia 

đình, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Quản lý điều 

dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, Thực hành lâm sàng 

điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, Thực tế nghề nghiệp, 

còn phải học 1 môn trong Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Phần 

Điều dưỡng cơ sở và Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 15 tiết (Điều dưỡng cơ sở), 

Thực hành điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng
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STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH MÔN CẦN HỌC GHI CHÚ môn phải học trong kỳ 1 NGÀNH

23 Cù Thị Nhỏ 26/10/1990

15 tiết Phần Sinh lý bệnh (Sự hình thành bệnh tật và 

quá trình phục hồi), Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, 

Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm lý giao tiếp 

và GDSK trong TH điều dưỡng, Nghiên cứu khoa học, 

Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng cơ sở 1, 

Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người lớn 1, 

CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, TH 

CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm sóc 

sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và 

gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe phụ 

nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 

Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, Thực 

hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, Thực tế 

nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

15 tiết Phần Sinh lý bệnh (Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi), 

Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm 

lý giao tiếp và GDSK trong TH điều 

dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 1                 

Điều dưỡng

24 Trịnh Thị Quang 18/05/1997

 Tin học, Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, Pháp luật y tế-

ĐD nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, 

Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH điều dưỡng, 

Nghiên cứu khoa học, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, 

CSSK người lớn 1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc 

người lớn 1, TH CSSK người lớn 2, TH chăm sóc 

người lớn 3, Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành 

lâm sàng Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình, Thực hành lâm sàng 

chăm sóc sức khỏe phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm 

sóc sức khỏe cộng đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều 

dưỡng truyền nhiễm, Thực hành lâm sàng điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn 

học tự chọn

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự 

hình thành bệnh tật và quá trình phục 

hồi, Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, 

Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, 

Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH 

điều dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực 

hành điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng
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25 Dương Văn Tùng 16/07/1989

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình phục hồi, Pháp luật y tế-ĐD nghề 

nghiệp, Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm lý 

giao tiếp và GDSK trong TH điều dưỡng, Nghiên cứu 

khoa học, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng 

cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người 

lớn 1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, 

TH CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ 

và gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, 

Thực hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, 

Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự 

hình thành bệnh tật và quá trình phục 

hồi, Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, 

Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, 

Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH 

điều dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực 

hành điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng

26 Bùi Thị Thảo 30/06/2000

15 tiết Phần dịch tễ học (Sức khỏe môi trường và 

dịch tễ học), Nghiên cứu khoa học, Điều dưỡng 

cơ sở, Thực hành điều dưỡng cơ sở 1, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người lớn 1, CSSK 

người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, TH 

CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ bà mẹ và gia đình, Thực hành lâm sàng 

chăm sóc sức khỏe phụ nữ  bà mẹ và gia đình, 

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Quản lý điều 

dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, Thực hành 

lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, Thực tế 

nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành 

sức khỏe

 15 tiết Phần dịch tễ học (Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ học), 

Điều dưỡng cơ sở, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng
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STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH MÔN CẦN HỌC GHI CHÚ môn phải học trong kỳ 1 NGÀNH

27 Lê Thị Thu 04/08/1995

Pháp luật, 15 tiết Phần Sinh lý bệnh (Sự hình thành 

bệnh tật và quá trình phục hồi), Pháp luật y tế-ĐD 

nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, 

Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH điều dưỡng, 

Nghiên cứu khoa học, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, 

CSSK người lớn 1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc 

người lớn 1, TH CSSK người lớn 2, TH chăm sóc 

người lớn 3, Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành 

lâm sàng Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình, Thực hành lâm sàng 

chăm sóc sức khỏe phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm 

sóc sức khỏe cộng đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều 

dưỡng truyền nhiễm, Thực hành lâm sàng điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn 

học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

15 tiết Phần Sinh lý bệnh (Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi), 

Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm 

lý giao tiếp và GDSK trong TH điều 

dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 1                 

Điều dưỡng

28 Vũ Thị Thủy 01/06/1974

Pháp luật, Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi, Pháp luật y tế-

ĐD nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, 

Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH điều dưỡng, 

Nghiên cứu khoa học, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, 

CSSK người lớn 1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc 

người lớn 1, TH CSSK người lớn 2, TH chăm sóc 

người lớn 3, Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành 

lâm sàng Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình, Thực hành lâm sàng 

chăm sóc sức khỏe phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm 

sóc sức khỏe cộng đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều 

dưỡng truyền nhiễm, Thực hành lâm sàng điều dưỡng 

bệnh truyền nhiễm, Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn 

học tự chọn

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự 

hình thành bệnh tật và quá trình phục 

hồi, Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, 

Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, 

Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH 

điều dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực 

hành điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng
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29 Nguyễn Phương Thúy 27/10/1998

15 tiết Phần Tâm lý (Tâm lý - giao tiếp - GDSK), 3 tín 

chỉ Thực hành điều dưỡng cơ sở 1, Thực hành điều 

dưỡng cơ sở 2, CSSK người lớn 1, CSSK người lớn 2, 

TH chăm sóc người lớn 1, TH CSSK người lớn 2, TH 

chăm sóc người lớn 3, Chăm sóc sức khỏe trẻ em, 

Thực hành lâm sàng Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Chăm 

sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình, Thực hành 

lâm sàng chăm sóc sức khỏe phụ nữ  bà mẹ và gia 

đình, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Quản lý điều 

dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, Thực hành lâm sàng 

điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, Thực tế nghề nghiệp, 

Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

15 tiết Phần Tâm lý (Tâm lý - giao 

tiếp - GDSK), 3 tín chỉ Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng

30 Hoàng Thị Ý Thư 18/07/1998

15 tiết Phần Sinh lý bệnh (Sự hình thành bệnh tật và 

quá trình phục hồi), Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp), 

Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm lý giao tiếp 

và GDSK trong TH điều dưỡng, Nghiên cứu khoa học, 

Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng cơ sở 1, 

Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người lớn 1, 

CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, TH 

CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm sóc 

sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và 

gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe phụ 

nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 

Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, Thực 

hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, Thực tế 

nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

15 tiết Phần Sinh lý bệnh (Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi), 

Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm 

lý giao tiếp và GDSK trong TH điều 

dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 1                 

Điều dưỡng
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31 Lương Thị Thu Trang 11/11/1998

Pháp luật, 15 tiết Phần Sinh lý bệnh (Sự hình thành 

bệnh tật và quá trình phục hồi), 15 tiết Phần pháp luật 

y tế (Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp), Sức khỏe môi 

trường và dịch tễ học, Tâm lý giao tiếp và GDSK 

trong TH điều dưỡng, Nghiên cứu khoa học, Điều 

dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng cơ sở 1, Thực 

hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người lớn 1, CSSK 

người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, TH CSSK 

người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình, 

Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe phụ nữ  bà mẹ 

và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Quản lý 

điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, Thực hành lâm 

sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, Thực tế nghề 

nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

15 tiết Phần Sinh lý bệnh (Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi), 

15 tiết Phần pháp luật y tế (Pháp luật 

y tế-ĐD nghề nghiệp), Sức khỏe môi 

trường và dịch tễ học, Tâm lý giao 

tiếp và GDSK trong TH điều dưỡng, 

Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều 

dưỡng cơ sở 1                 

Điều dưỡng

32 Nguyễn Thu Trang 01/06/1998

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình phục hồi, Pháp luật y tế-ĐD nghề 

nghiệp, Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm lý 

giao tiếp và GDSK trong TH điều dưỡng, Điều dưỡng 

cơ sở, Thực hành điều dưỡng cơ sở 1, Thực hành điều 

dưỡng cơ sở 2, CSSK người lớn 1, CSSK người lớn 2, 

TH chăm sóc người lớn 1, TH CSSK người lớn 2, TH 

chăm sóc người lớn 3, Chăm sóc sức khỏe trẻ em, 

Thực hành lâm sàng Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Chăm 

sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình, Thực hành 

lâm sàng chăm sóc sức khỏe phụ nữ  bà mẹ và gia 

đình, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Quản lý điều 

dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, Thực hành lâm sàng 

điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, Thực tế nghề nghiệp, 

Modun/môn học tự chọn

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự 

hình thành bệnh tật và quá trình phục 

hồi, Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, 

Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, 

Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH 

điều dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực 

hành điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng
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33 Phạm Bích Trâm 08/01/1997

Pháp luật, Phần Sinh lý bệnh (Sự hình thành bệnh tật 

và quá trình phục hồi), Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, 

Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, 30 tiết phần giao 

tiếp-giáo dục sức khỏe (Tâm lý giao tiếp và GDSK 

trong TH điều dưỡng), Nghiên cứu khoa học, Điều 

dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng cơ sở 1, Thực 

hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người lớn 1, CSSK 

người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, TH CSSK 

người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình, 

Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe phụ nữ  bà mẹ 

và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Quản lý 

điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, Thực hành lâm 

sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, Thực tế nghề 

nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

15 tiết Phần Sinh lý bệnh (Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi), 

Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ học, 30 

tiết phần giao tiếp-giáo dục sức khỏe 

(Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH 

điều dưỡng), Điều dưỡng cơ sở, Thực 

hành điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng

34 Nguyễn Thị Uyên 12/07/1999

 Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường 

và dịch tễ học, Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH 

điều dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng 

cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người 

lớn 1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, 

TH CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ 

và gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, 

Thực hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, 

Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm 

lý giao tiếp và GDSK trong TH điều 

dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành 

điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng
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35 Nguyễn Thị Xuyên 11/12/1989

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình phục hồi, Pháp luật y tế-ĐD nghề 

nghiệp, Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, Tâm lý 

giao tiếp và GDSK trong TH điều dưỡng, Nghiên cứu 

khoa học, Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng 

cơ sở 1, Thực hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người 

lớn 1, CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, 

TH CSSK người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ 

và gia đình, Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ  bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng, Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, 

Thực hành lâm sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, 

Thực tế nghề nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

 Cấu tạo và chức năng của cơ thể, Sự 

hình thành bệnh tật và quá trình phục 

hồi, Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp, 

Sức khỏe môi trường và dịch tễ học, 

Tâm lý giao tiếp và GDSK trong TH 

điều dưỡng, Điều dưỡng cơ sở, Thực 

hành điều dưỡng cơ sở 1

Điều dưỡng

36 Nguyễn Thị Thu Yến 13/07/1998

Pháp luật, 15 tiết Phần Sinh lý bệnh (Sự hình thành 

bệnh tật và quá trình phục hồi), 15 tiết Phần pháp luật 

y tế (Pháp luật y tế-ĐD nghề nghiệp), Sức khỏe môi 

trường và dịch tễ học, Tâm lý giao tiếp và GDSK 

trong TH điều dưỡng, Nghiên cứu khoa học, Điều 

dưỡng cơ sở, Thực hành điều dưỡng cơ sở 1, Thực 

hành điều dưỡng cơ sở 2, CSSK người lớn 1, CSSK 

người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 1, TH CSSK 

người lớn 2, TH chăm sóc người lớn 3, Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em, Thực hành lâm sàng Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em, Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình, 

Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe phụ nữ  bà mẹ 

và gia đình, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Quản lý 

điều dưỡng, Điều dưỡng truyền nhiễm, Thực hành lâm 

sàng điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, Thực tế nghề 

nghiệp, Modun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

15 tiết Phần Sinh lý bệnh (Sự hình 

thành bệnh tật và quá trình phục hồi), 

15 tiết Phần pháp luật y tế (Pháp luật 

y tế-ĐD nghề nghiệp), Sức khỏe môi 

trường và dịch tễ học, Tâm lý giao 

tiếp và GDSK trong TH điều dưỡng, 

Điều dưỡng cơ sở, Thực hành điều 

dưỡng cơ sở 1                 

Điều dưỡng
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1 Chu Việt Anh 09/5/1991

30 tiết tin học, 15 tiết pháp luật, 30 tiết giáo dục thể 

chất, 15 tiết phần GDSK (Tâm lý - giao tiếp-GDSK), 

Nghiên cứu khoa học, Nguyên lý tạo ảnh và xử lý hình 

ảnh y học, Y học hạt nhân xạ trị-an toàn bức xạ trong 

y học, Kỹ thuật chụp X quang, Thực tập lâm sàng Kỹ 

thuật chụp Xquang, Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính, 

Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính,  X 

quang chẩn đoán, Kỹ thuật thực hành siêu âm, Tổ 

chức quản lý khoa CĐHA và bảo quản máy, Kỹ thuật 

chụp cộng hưởng từ, Thực hành nghề nghiệp, 

Môđun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

15 tiết phần GDSK (Tâm lý - giao 

tiếp-GDSK), Nguyên lý tạo ảnh và xử 

lý hình ảnh y học, Y học hạt nhân xạ 

trị-an toàn bức xạ trong y học

Hình ảnh

2 Phạm Việt Anh 16/04/1998

2TC Ngoại ngữ, 1TC Pháp luật, Pháp luật y tế-

đạo đức nghề nghiệp, 1TC Sức khỏe môi trường 

(Sức khỏe môi trường và dịch tễ), Tâm lý - giao 

tiếp-GDSK, Nguyên lý tạo ảnh và xử lý hình ảnh 

y học, Y học hạt nhân xạ trị-an toàn bức xạ trong 

y học, Kỹ thuật chụp X quang, Thực tập lâm 

sàng Kỹ thuật chụp Xquang, Kỹ thuật chụp cắt 

lớp vi tính, Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp cắt 

lớp vi tính,  X quang chẩn đoán, Kỹ thuật thực 

hành siêu âm, Tổ chức quản lý khoa CĐHA và 

bảo quản máy, Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ, 

Thực hành nghề nghiệp, Môđun/môn học tự 

chọnchọn

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Pháp luật y tế-đạo đức nghề 

nghiệp, 1TC Sức khỏe môi trường 

(Sức khỏe môi trường và dịch tễ), 

Tâm lý - giao tiếp-GDSK, Nguyên 

lý tạo ảnh và xử lý hình ảnh y học, 

Y học hạt nhân xạ trị-an toàn bức 

xạ trong y học 

Hình ảnh

3 Đỗ Tự Biên 10/06/1977

30 tiết tin học, 15 tiết pháp luật, 30 tiết giáo dục thể 

chất, Sức khỏe môi trường và dịch tễ, Y học hạt nhân 

xạ trị-an toàn bức xạ trong y học, Kỹ thuật chụp X 

quang, Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp Xquang, Kỹ 

thuật chụp cắt lớp vi tính, Thực tập lâm sàng Kỹ thuật 

chụp cắt lớp vi tính,  X quang chẩn đoán, Kỹ thuật 

thực hành siêu âm, Tổ chức quản lý khoa CĐHA và 

bảo quản máy, Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ, Thực 

hành nghề nghiệp, Môđun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

Sức khỏe môi trường và dịch tễ, Y 

học hạt nhân xạ trị-an toàn bức xạ 

trong y học

Hình ảnh
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4 Trần Ngọc Cường 16/6/1992

30 tiết tin học, 15 tiết pháp luật, 30 tiết giáo dục thể 

chất, 30 tiết quốc phòng an ninh, 15 tiết Sức khỏe môi 

trường (Sức khỏe môi trường và dịch tễ), Nguyên lý 

tạo ảnh và xử lý hình ảnh y học, Y học hạt nhân xạ trị-

an toàn bức xạ trong y học, Kỹ thuật chụp X quang, 

Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp Xquang, Kỹ thuật 

chụp cắt lớp vi tính, Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp 

cắt lớp vi tính,  X quang chẩn đoán, Kỹ thuật thực 

hành siêu âm, Tổ chức quản lý khoa CĐHA và bảo 

quản máy, Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ, Thực hành 

nghề nghiệp, Môđun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

15 tiết Sức khỏe môi trường (Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ), 

Nguyên lý tạo ảnh và xử lý hình 

ảnh y học, Y học hạt nhân xạ trị-

an toàn bức xạ trong y học

Hình ảnh

5 Nguyễn Khắc Chung 16/05/1998

Pháp luật, Nguyên lý tạo ảnh và xử lý hình ảnh y học, 

Y học hạt nhân xạ trị-an toàn bức xạ trong y học, Kỹ 

thuật chụp X quang, Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp 

Xquang, Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính, Thực tập lâm 

sàng Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính,  X quang chẩn 

đoán, Kỹ thuật thực hành siêu âm, Tổ chức quản lý 

khoa CĐHA và bảo quản máy, Kỹ thuật chụp cộng 

hưởng từ, Thực hành nghề nghiệp, Môđun/môn học tự 

chọn

Ngành sức 

khỏe

 Nguyên lý tạo ảnh và xử lý hình 

ảnh y học, Y học hạt nhân xạ trị-

an toàn bức xạ trong y học

Hình ảnh

6 Vũ Ngọc Chung 23/12/1991

2TC Ngoại ngữ, Pháp luật, Nghiên cứu khoa học, 

Nguyên lý tạo ảnh và xử lý hình ảnh y học, Y 

học hạt nhân xạ trị-an toàn bức xạ trong y học, 

Kỹ thuật chụp X quang, Thực tập lâm sàng Kỹ 

thuật chụp Xquang, Kỹ thuật chụp cắt lớp vi 

tính, Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp cắt lớp vi 

tính,  X quang chẩn đoán, Kỹ thuật thực hành 

siêu âm, Tổ chức quản lý khoa CĐHA và bảo 

quản máy, Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ, Thực 

hành nghề nghiệp, Môđun/môn học tự chọnchọn

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Nguyên lý tạo ảnh và xử lý hình 

ảnh y học, Y học hạt nhân xạ trị-

an toàn bức xạ trong y học

Hình ảnh
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7 Nguyễn Thị Duyên 17/02/1999

Pháp luật y tế - đạo đức nghề nghiệp, Sức khỏe môi 

trường và dịch tễ, Tâm lý - giao tiếp - GDSK, Điều 

dưỡng cơ sở, Nguyên lý tạo ảnh và xử lý hình ảnh y 

học, Y học hạt nhân xạ trị-an toàn bức xạ trong y học, 

Kỹ thuật chụp X quang, Thực tập lâm sàng Kỹ thuật 

chụp Xquang, Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính, Thực tập 

lâm sàng Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính,  X quang chẩn 

đoán, Kỹ thuật thực hành siêu âm, Tổ chức quản lý 

khoa CĐHA và bảo quản máy, Kỹ thuật chụp cộng 

hưởng từ, Thực hành nghề nghiệp, Môđun/môn học tự 

chọn

Ngành sức 

khỏe

Pháp luật y tế - đạo đức nghề 

nghiệp, Sức khỏe môi trường và 

dịch tễ, Tâm lý - giao tiếp - 

GDSK, Nguyên lý tạo ảnh và xử 

lý hình ảnh y học, Y học hạt nhân 

xạ trị-an toàn bức xạ trong y học,

Hình ảnh

8 Hoàng Văn Đức 25/02/1992

1 tín chỉ  Sự hình thành bệnh tật và quá trình 

phục hồi, Pháp luật y tế - đạo đức nghề nghiệp, 

Sức khỏe môi trường và dịch tễ, Tâm lý - giao 

tiếp -GDSK, Nghiên cứu khoa học, Điều dưỡng 

cơ sở, Nguyên lý tạo ảnh và xử lý hình ảnh y 

học, Y học hạt nhân xạ trị-an toàn bức xạ trong y 

học, Kỹ thuật chụp X quang, Thực tập lâm sàng 

Kỹ thuật chụp Xquang, Kỹ thuật chụp cắt lớp vi 

tính, Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp cắt lớp vi 

tính,  X quang chẩn đoán, Kỹ thuật thực hành 

siêu âm, Tổ chức quản lý khoa CĐHA và bảo 

quản máy, Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ, Thực 

hành nghề nghiệp, Môđun/môn học tự chọnchọn

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

1 tín chỉ  Sự hình thành bệnh tật 

và quá trình phục hồi, Pháp luật y 

tế - đạo đức nghề nghiệp, Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ, Tâm 

lý - giao tiếp -GDSK, Nguyên lý 

tạo ảnh và xử lý hình ảnh y học, Y 

học hạt nhân xạ trị-an toàn bức xạ 

trong y học

Hình ảnh
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9 Lê Việt Hồng 15/06/1988

2TC Ngoại ngữ, 1TC Sức khỏe môt trường (Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ), 15 tiết phần GDSK 

(Tâm lý - giao tiếp-GDSK), Nghiên cứu khoa 

học, 2TC Điều dưỡng cơ sở, Nguyên lý tạo ảnh 

và xử lý hình ảnh y học, Y học hạt nhân xạ trị-an 

toàn bức xạ trong y học, Kỹ thuật chụp X quang, 

Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp Xquang, Kỹ 

thuật chụp cắt lớp vi tính, Thực tập lâm sàng Kỹ 

thuật chụp cắt lớp vi tính,  X quang chẩn đoán, 

Kỹ thuật thực hành siêu âm, Tổ chức quản lý 

khoa CĐHA và bảo quản máy, Kỹ thuật chụp 

cộng hưởng từ, Thực hành nghề nghiệp, 

Môđun/môn học tự chọnchọn

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

1TC Sức khỏe môt trường (Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ), 15 

tiết phần GDSK (Tâm lý - giao 

tiếp-GDSK), Nguyên lý tạo ảnh và 

xử lý hình ảnh y học, Y học hạt 

nhân xạ trị-an toàn bức xạ trong y 

học 

Hình ảnh

10 Trần Mạnh Hùng 17/10/1974

Tin học, Pháp luật, 30 tiết Giáo dục thể chất, Pháp luật 

y tế - đạo đức nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường và 

dịch tễ, Tâm lý - giao tiếp - GDSK, Nguyên lý tạo ảnh 

và xử lý hình ảnh y học, Y học hạt nhân xạ trị-an toàn 

bức xạ trong y học, Kỹ thuật chụp X quang, Thực tập 

lâm sàng Kỹ thuật chụp Xquang, Kỹ thuật chụp cắt lớp 

vi tính, Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp cắt lớp vi 

tính,  X quang chẩn đoán, Kỹ thuật thực hành siêu âm, 

Tổ chức quản lý khoa CĐHA và bảo quản máy, Kỹ 

thuật chụp cộng hưởng từ, Thực hành nghề nghiệp, 

Môđun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

Pháp luật y tế - đạo đức nghề nghiệp, 

Sức khỏe môi trường và dịch tễ, Tâm 

lý - giao tiếp - GDSK, Nguyên lý tạo 

ảnh và xử lý hình ảnh y học, Y học 

hạt nhân xạ trị-an toàn bức xạ trong y 

học

Hình ảnh

11 Nguyễn Văn Huy 15/2/1991

Pháp luật y tế - đạo đức nghề nghiệp, Nguyên lý tạo 

ảnh và xử lý hình ảnh y học, Y học hạt nhân xạ trị-an 

toàn bức xạ trong y học, Kỹ thuật chụp X quang, Thực 

tập lâm sàng Kỹ thuật chụp Xquang, Kỹ thuật chụp cắt 

lớp vi tính, Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp cắt lớp vi 

tính,  X quang chẩn đoán, Kỹ thuật thực hành siêu âm, 

Tổ chức quản lý khoa CĐHA và bảo quản máy, Kỹ 

thuật chụp cộng hưởng từ, Thực hành nghề nghiệp, 

Môđun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

Pháp luật y tế - đạo đức nghề 

nghiệp, Nguyên lý tạo ảnh và xử 

lý hình ảnh y học, Y học hạt nhân 

xạ trị-an toàn bức xạ trong y học

Hình ảnh
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12 Nguyễn Đức Khôi 25/06/1997

Ngoại ngữ, Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành Bệnh tật và quá trình phục hồi, Pháp luật y tế - 

đạo đức nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường và dịch tễ, 

Tâm lý - giao tiếp -GDSK, Nghiên cứu khoa học, 

Nguyên lý tạo ảnh và xử lý hình ảnh y học, Y học hạt 

nhân xạ trị-an toàn bức xạ trong y học, Kỹ thuật chụp 

X quang, Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp Xquang, 

Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính, Thực tập lâm sàng Kỹ 

thuật chụp cắt lớp vi tính,  X quang chẩn đoán, Kỹ 

thuật thực hành siêu âm, Tổ chức quản lý khoa CĐHA 

và bảo quản máy, Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ, Thực 

hành nghề nghiệp, Môđun/môn học tự chọn

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình 

thành Bệnh tật và quá trình phục hồi, 

Pháp luật y tế - đạo đức nghề nghiệp, 

Sức khỏe môi trường và dịch tễ, Tâm 

lý - giao tiếp -GDSK, Nguyên lý tạo 

ảnh và xử lý hình ảnh y học, Y học 

hạt nhân xạ trị-an toàn bức xạ trong y 

học,

Hình ảnh

13 Vũ Ngọc Sơn 26/7/1998

1 tín chỉ Cấu tạo chức năng của cơ thể, 1 tín chỉ  Sự 

hình thành bệnh tật và quá trình phục hồi, Pháp luật y 

tế - đạo đức nghề nghiệp, 15 tiết dịch tễ (Sức khỏe 

môi trường và dịch tễ), Nguyên lý tạo ảnh và xử lý 

hình ảnh y học, Y học hạt nhân xạ trị-an toàn bức xạ 

trong y học, Kỹ thuật chụp X quang, Thực tập lâm 

sàng Kỹ thuật chụp Xquang, Kỹ thuật chụp cắt lớp vi 

tính, Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính,  

X quang chẩn đoán, Kỹ thuật thực hành siêu âm, Tổ 

chức quản lý khoa CĐHA và bảo quản máy, Kỹ thuật 

chụp cộng hưởng từ, Thực hành nghề nghiệp, 

Môđun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

1 tín chỉ Cấu tạo chức năng của cơ 

thể, 1 tín chỉ  Sự hình thành bệnh tật 

và quá trình phục hồi, Pháp luật y tế - 

đạo đức nghề nghiệp, 15 tiết dịch tễ 

(Sức khỏe môi trường và dịch tễ), 

Nguyên lý tạo ảnh và xử lý hình ảnh y 

học, Y học hạt nhân xạ trị-an toàn bức 

xạ trong y học

Hình ảnh

14 Nguyễn Hoàng Sơn 10/10/1994

Tin học, Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự hình thành 

Bệnh tật và quá trình phục hồi, Pháp luật y tế - đạo 

đức nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường và dịch tễ, 

Tâm lý - giao tiếp -GDSK, Nguyên lý tạo ảnh và xử lý 

hình ảnh y học, Y học hạt nhân xạ trị-an toàn bức xạ 

trong y học, Kỹ thuật chụp X quang, Thực tập lâm 

sàng Kỹ thuật chụp Xquang, Kỹ thuật chụp cắt lớp vi 

tính, Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính,  

X quang chẩn đoán, Kỹ thuật thực hành siêu âm, Tổ 

chức quản lý khoa CĐHA và bảo quản máy, Kỹ thuật 

chụp cộng hưởng từ, Thực hành nghề nghiệp, 

Môđun/môn học tự chọnchọn

Ngành 

ngoài sức 

khỏe

Cấu tạo chức năng của cơ thể, Sự 

hình thành Bệnh tật và quá trình 

phục hồi, Pháp luật y tế - đạo đức 

nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường 

và dịch tễ, Tâm lý - giao tiếp -

GDSK, Nguyên lý tạo ảnh và xử 

lý hình ảnh y học, Y học hạt nhân 

xạ trị-an toàn bức xạ trong y học

Hình ảnh
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15 Vũ Văn Tuấn 30/6/1998

Pháp luật, 1 tín chỉ Cấu tạo chức năng của cơ thể, 1 tín 

chỉ  Sự hình thành bệnh tật và quá trình phục hồi, 15 

tiết dịch tễ (Sức khỏe môi trường và dịch tễ), Nguyên 

lý tạo ảnh và xử lý hình ảnh y học, Y học hạt nhân xạ 

trị-an toàn bức xạ trong y học, Kỹ thuật chụp X quang, 

Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp Xquang, Kỹ thuật 

chụp cắt lớp vi tính, Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp 

cắt lớp vi tính,  X quang chẩn đoán, Kỹ thuật thực 

hành siêu âm, Tổ chức quản lý khoa CĐHA và bảo 

quản máy, Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ, Thực hành 

nghề nghiệp, Môđun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

1 tín chỉ Cấu tạo chức năng của cơ 

thể, 1 tín chỉ  Sự hình thành bệnh tật 

và quá trình phục hồi, 15 tiết dịch tễ 

(Sức khỏe môi trường và dịch tễ), 

Nguyên lý tạo ảnh và xử lý hình ảnh y 

học, Y học hạt nhân xạ trị-an toàn bức 

xạ trong y học

Hình ảnh

16 Hà Phương Thanh 24/6/1987

30 tiết tin học, 15 tiết pháp luật, 30 tiết giáo dục thể 

chất, 30 tiết quốc phòng an ninh, Pháp luật y tế - đạo 

đức nghề nghiệp, 15 tiết Sức khỏe môi trường (Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ), 15 tiết phần Tâm lý (Tâm 

lý - giao tiếp-GDSK), Nguyên lý tạo ảnh và xử lý hình 

ảnh y học, Y học hạt nhân xạ trị-an toàn bức xạ trong 

y học, Kỹ thuật chụp X quang, Thực tập lâm sàng Kỹ 

thuật chụp Xquang, Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính, 

Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính,  X 

quang chẩn đoán, Kỹ thuật thực hành siêu âm, Tổ 

chức quản lý khoa CĐHA và bảo quản máy, Kỹ thuật 

chụp cộng hưởng từ, Thực hành nghề nghiệp, 

Môđun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

Pháp luật y tế - đạo đức nghề nghiệp, 

15 tiết Sức khỏe môi trường (Sức 

khỏe môi trường và dịch tễ), 15 tiết 

phần Tâm lý (Tâm lý - giao tiếp-

GDSK), Nguyên lý tạo ảnh và xử lý 

hình ảnh y học, Y học hạt nhân xạ trị-

an toàn bức xạ trong y học

Hình ảnh

17 Trương Mạnh Thắng 03/11/1984

Tin học, Pháp luật, Pháp luật y tế ĐĐ nghề nghiệp, 15 

tiết Phần Sức khỏe môi trường (Sức khỏe môi trường 

và dịch tễ), Phần giao tiếp (Tâm lý - giao triếp - 

GDSK), Nghiên cứu khoa học, Nguyên lý tạo ảnh và 

xử lý hình ảnh y học, Y học hạt nhân xạ trị-an toàn 

bức xạ trong y học, Kỹ thuật chụp X quang, Thực tập 

lâm sàng Kỹ thuật chụp Xquang, Kỹ thuật chụp cắt lớp 

vi tính, Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp cắt lớp vi 

tính,  X quang chẩn đoán, Kỹ thuật thực hành siêu âm, 

Tổ chức quản lý khoa CĐHA và bảo quản máy, Kỹ 

thuật chụp cộng hưởng từ, Thực hành nghề nghiệp, 

Môđun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

 Pháp luật y tế ĐĐ nghề nghiệp, 15 

tiết Phần Sức khỏe môi trường (Sức 

khỏe môi trường), 15 tiết Phần giao 

tiếp (Tâm lý - giao triếp - GDSK), 

Nguyên lý tạo ảnh và xử lý hình ảnh y 

học, Y học hạt nhân xạ trị-an toàn bức 

xạ trong y học,

Hình ảnh
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18 Lê Văn Thỏa 19/0/1996

Tin học, Ngoại ngữ, Pháp luật, Giáo dục thể chất, 

Giáo dục quốc phòng an  ninh, Sự hình thành bệnh tật 

và quá trình phục hồi, Pháp luật y tế - đạo đức nghề 

nghiệp, Sức khỏe môi trường và dịch tễ, Tâm lý - giao 

tiếp - GDSK, Bệnh học, Nguyên lý tạo ảnh và xử lý 

hình ảnh y học, Y học hạt nhân xạ trị-an toàn bức xạ 

trong y học, Kỹ thuật chụp X quang, Thực tập lâm 

sàng Kỹ thuật chụp Xquang, Kỹ thuật chụp cắt lớp vi 

tính, Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính,  

X quang chẩn đoán, Kỹ thuật thực hành siêu âm, Tổ 

chức quản lý khoa CĐHA và bảo quản máy, Kỹ thuật 

chụp cộng hưởng từ, Thực hành nghề nghiệp, 

Môđun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

Sự hình thành bệnh tật và quá trình 

phục hồi, Pháp luật y tế - đạo đức 

nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường và 

dịch tễ, Tâm lý - giao tiếp - GDSK, 

Nguyên lý tạo ảnh và xử lý hình ảnh y 

học, Y học hạt nhân xạ trị-an toàn bức 

xạ trong y học

Hình ảnh

19 Nguyễn Danh Thu 28/12/1986

30 tiết tin học, 15 tiết pháp luật, 30 tiết giáo dục thể 

chất, 30 tiết quốc phòng an ninh, Nguyên lý tạo ảnh và 

xử lý hình ảnh y học, Y học hạt nhân xạ trị-an toàn 

bức xạ trong y học, Kỹ thuật chụp X quang, Thực tập 

lâm sàng Kỹ thuật chụp Xquang, Kỹ thuật chụp cắt lớp 

vi tính, Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp cắt lớp vi 

tính,  X quang chẩn đoán, Kỹ thuật thực hành siêu âm, 

Tổ chức quản lý khoa CĐHA và bảo quản máy, Kỹ 

thuật chụp cộng hưởng từ, Thực hành nghề nghiệp, 

Môđun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

Nguyên lý tạo ảnh và xử lý hình 

ảnh y học, Y học hạt nhân xạ trị-

an toàn bức xạ trong y học

Hình ảnh

20 Phạm Quang Vinh 20/11/1997

Tin học, 15 tiết Pháp luật, 30 tiết Giáo dục thể chất, 

Nguyên lý tạo ảnh và xử lý hình ảnh y học, Y học hạt 

nhân xạ trị-an toàn bức xạ trong y học, Kỹ thuật chụp 

X quang, Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp Xquang, 

Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính, Thực tập lâm sàng Kỹ 

thuật chụp cắt lớp vi tính,  X quang chẩn đoán, Kỹ 

thuật thực hành siêu âm, Tổ chức quản lý khoa CĐHA 

và bảo quản máy, Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ, Thực 

hành nghề nghiệp, Môđun/môn học tự chọn

Ngành sức 

khỏe

Nguyên lý tạo ảnh và xử lý hình 

ảnh y học, Y học hạt nhân xạ trị-

an toàn bức xạ trong y học

Hình ảnh
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