Phụ lục I - Mẫu 8. Lý lịch khoa học
LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Dành cho cán bộ tham gia đào tạo SĐH của Đại học Quốc gia Tp.HCM)
I.

Thông tin cá nhân
1. Họ và tên (chữ in hoa)
2. Ngày, tháng, năm
3. Nam/Nữ:
ĐOÀN HỒNG CHƯƠNG
14/01/1980
NAM
4. Quê quán (xã, huyện, tỉnh): Xã Thọ Tiến, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
5. Chức năng, học vị (đánh dấu (+) vào các ô dưới đây)
GS
TSKH
 ThS
PGS

TS

6. Trình độ ngoại ngữ (Điền thông tin và đánh dấu (+) và các ô dưới đây)
Tên
Nghe
Nói
Viết
Đọc tài liệu
TT ngoại
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt
Khá
TB
ngữ
1

Anh
Văn

x

x

x

x

2
7. Tốt nghiệp Đại học :
• Trường: Đại học Sư Phạm, Tp. Hồ Chí Minh

Nước: Việt Nam

• Chuyên ngành : Toán học
• Năm tốt nghiệp: 2002
8. Tốt nghiệp Thạc sỹ :
• Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Tp. HCM

Nước: Việt Nam

• Chuyên ngành: Lý Thuyết Tối Ưu
• Năm tốt nghiệp: 2007
9. Bảo vệ Tiến sỹ:
• Nơi bảo vệ:

Nước:

• Chuyên ngành :
• Năm bảo vệ :
10. Bảo vệ Tiến sỹ khoa học :
• Nơi bảo vệ:

Nước:

• Chuyên ngành :
• Năm bảo vệ :
11. Nơi công tác :
11.1. Nơi công tác hiện nay hoặc nơi công tác trước khi nghỉ hưu (Đánh dấu (+) vào một
trong hai ô và điền thông tin cần thiết dưới đây):
Đang làm việc

Đã nghỉ hưu

- ĐHQG, Ban, Phòng: ĐHQG Tp. HCM
- Trường/Viện: Đại học Kinh Tế - Luật
- Khoa/Phòng: Toán - TKKT
- Ban / Tổ Bộ môn: Toán - TKKT
- Phòng thí nghiệm:
- Chức vụ quản lý/ chuyên môn đang /đã đảm nhiệm: Giảng viên
- Năm bắt đầu công tác tại cơ quan hiện nay/ năm nghỉ hưu: 2008
11.2. Nơi đã công tác trong thời gian 5 năm trở lại đây (ghi rõ thời gian, địa chỉ công tác,
chức vụ quản lý/ chuyên môn đảm nhiệm):
11.2.1. Năm 2008 ... đến năm 2012 ... :
- Công tác (tên cơ quan, đại chỉ cơ quan): Đại học Kinh Tế - Luật, ĐHQG Tp. HCM
Khu phố 3, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
- Chức vụ quản lý:
- Chuyên môn đảm nhiệm: Giảng viên (Toán cao cấp C1, C2, Xác suất thống kê, Lý thuyết
thống kê)

11.2.2. Năm 200 ... đến năm 200 ... :
- Công tác (tên cơ quan, đại chỉ cơ quan):
- Chức vụ quản lý:
- Chuyên môn đảm nhiệm:
11.2.3 . . . . .

12. Địa chỉ để liên hệ:
- Số nhà : 1055 (số cũ 252)
- Đường phố: Phan Văn Trị
- Phường (Xã) : 10
- Quận (Huyện) : Gò Vấp
- Thành phố (Tỉnh) : Tp. HCM
- Điện thoại: 0974849921- E-mail : chuongdh@uel.edu.vn - Fax :

II. Thông tin về hoạt động đào tạo và KHCN trong 5 năm gần đây
1. Lĩnh vực chuyên môn hiện đang làm
Lĩnh vực

Toán học

Chuyên ngành

Lý thuyết
Tối ưu

Chuyên môn

Các điều
kiện tối ưu
không trơn

2. Công tác giảng dạy sau đại học
2.1 Giảng dạy môn học/chuyên đề:

Năm học đã giảng dạy

Tên môn học/ chuyên đề

Chuyên ngành đào tạo

Năm 2008 - 2009

Toán cao cấp C1, C2

Đại cương

Năm 2011 - 2012

Lý thuyết Thống kê, Xác suất Thống kê,
Toán cao cấp C1

Đại cương

Năm 2012 - 2013

Toán cao cấp C1

Đại cương

2.2 Hướng dẫn luận văn/luận án:
Họ và tên HV/NCS

Đề tài luận văn/

Chuyên ngành

luận án

đào tạo

Thời gian hướng dẫn
Năm 200. . . - 200. . .
Năm 200. . . - 200. . .
Năm 200. . . - 200. . .
3. Hướng nghiên cứu (Ghi rõ các hướng hoặc lĩnh vực chuyên môn chính mà Ông/Bà
đang nghiên cứu)
TT Hướng nghiên cứu
1

Các điều kiện tối ưu không trơn.

2
…

…

4. Kinh nghiệm nghiên cứu (Ghi tên đề tài, dự án trong nước và nước ngoài mà Ông/Bà đã
làm chủ nhiệm:
Thời gian thực hiện
TT Tên đề tài / Dự án

Cấp Quản lý
Bắt đầu

1
2
…

….

Nghiệm thu

5. Kết quả nghiên cứu:
5.1 Bằng sáng chế (Liệt kê cụ thể theo các ô dưới đây. Nếu ông/bà là tác giả của sáng chế thì
đánh dấu(+) vào ô "tác giả", nếu chỉ là đồng tác giả thì đánh dấu (+) vào ô "đồng tác giả"):
Số hiệu
TT

Tên sáng chế
sáng chế

Năm
cấp

Nước
cấp

Tác giả

Đồng tác giả

1.
2.
…

…

5.2 Bằng giải pháp hữu ích (Liệt kê cụ thể theo các ô dưới đây. Nếu ông/bà là tác giả của
giải pháp hữu ích thì đánh dấu(+) vào ô "tác giả", nếu chỉ là đồng tác giả thì đánh dấu(+)
vào ô "đồng tác giả"):
Số hiệu
TT

Tên sáng chế
sáng chế

Năm
cấp

Nước
cấp

Tác giả

Đồng tác giả

1
2
…

….

5.3. Sách xuất bản (Liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương ứng “tác giả”
hoặc “đồngtác giả”)

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

1
2
…

…..

5.4 Các giải thưởng về Khoa học và Công nghệ

Năm
xuất
bản

Tác giả

Đồng tác giả

TT

Tên giải thưởng

Tổ chức và nước cấp

Năm cấp

1
2
…

……

5.5 Liệt kê các Hiệp hội khoa học, Ban biên tập các tạp chí quốc tế, Ban tổ chức các hội
nghị quốc tế về Khoa học và Công nghệ mà Ông/Bà là thành viên
TT

Tên Hiệp hội, Tạp chí, Hội nghị quốc tế

Chức danh

Thời gian
(Bắt đầu, kết thúc)

1
2
…

……

5.6 Danh mục công trình khoa học (Liệt kê công trình theo thứ tự : Tên tác giả; Tên bài
báo; TênTạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm xuất bản của Tạp chí; Xin xem
mẫu ví dụ dưới đây)
A. Tạp chí quốc tế

B. Tạp chí trong nước

C. Tuyển tập báo cáo hội nghị (Chỉ có báo cáo hội nghị được in toàn văn trong một tuyển
tập bởi một nhà xuất bản có uy tín mới cần khai)

III. Thông tin khác
1. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH & CN
1.1. Liệt kê tên các chương trình trong nước và nước ngoài mà Ông/Bà đã làm chủ nhiệm;

là thành viên của ban chủ nhiệm; trong 3 năm gần đây :
TT

Chức danh

Tên chương trình

Thời gian

1
2
…

….

1.2. Liệt kê tên các hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các đề tài dự án KH &
CN cấp nhà nước trong nước và nước ngoài mà ông/bà đã tham gia trong 3 năm gần đây :
TT

Tên hội đồng

Chức danh

Thời gian

(Chủ tịch,
thư ký,

(Năm)

ủy viên HĐ)
1
2
…

…….

2. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu (Liệt kê theo các cột dưới
đây)
Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích đã
chuyển giao, đối tượng nhận chuyển giao,
năm chuyển giao
1.
Xác nhận của Cơ quan quản lý/ Địa phương

Tên doanh nghiệp được thành lập dựa
trên kết quả nghiên cứu/ tên kết quả
nghiên cứu được ứng dụng vào sản xuất,
đời sống
1.
……. ngày 31 tháng 10 năm 2012
Người khai

Đoàn Hồng Chương
(Họ, tên và chữ ký)

