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Mẫu số 01 
BỘ QUỐC PHÒNG 

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: ………………….. 

 

 

          Ảnh màu 

4x6 

 

 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ;  

 Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng □ 

Ngành: Điện - Điện tử - Tự động hóa; Chuyên ngành: Vô tuyến điện và Truyền thông. 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: TRẦN XUÂN NAM 

2. Ngày tháng năm sinh: 08/9/1971; Nam ; Nữ □; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh;  .................................... Tôn giáo: Không........... ..............................  

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: xã Hà Giang, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa ..........................................................................................................  

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, 

huyện, tỉnh): số nhà 58, phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành 

phố Hà Nội ..................................................................................................................   

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Trần Xuân Nam, số 

nhà 58, phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

Điện thoại nhà riêng: …………...…..; Điện thoại di động: 0982080971….....…….;  

E-mail: namtx@mta.edu.vn hoặc namtx@lqdtu.edu.vn ……................................… 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

 - Từ 09/1993 đến 12/1996: giáo viên Bộ môn Thông tin, Học viện KTQS. 

 - Từ 01/1997 đến 12/1998: học thạc sỹ tại University of Technology, Sydney 

(Australia).   

 - Từ 01/1999 đến 03/2000: giáo viên Bộ môn Thông tin, Học viện KTQS. 

 - Từ 04/2000 đến 09/2003: nghiên cứu sinh, The University of Electro-

Communications (Nhật Bản). 

 - Từ 10/2003 đến 03/2006: giáo viên (chức danh Research Associate) tại Department 

of Communication and Information Engineering, The University of Electro-

Communications, Nhật Bản. 

 - Từ năm 04/2006 đến 12/2015: Phó chủ nhiệm khoa, Khoa Vô tuyến Điện tử, Học 

viện KTQS. 

- Từ tháng 25/12/2015 đến 10/12/2016: thực tế chức trách Phó chủ nhiệm Kỹ thuật 

Vùng 4 Hải Quân theo Quyết định của Bộ Quốc phòng. 
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 - Từ 01/2017 đến 12/2017: Phó trưởng phòng, Phòng Sau đại học, Học viện KTQS. 

 - Từ 01/2018 đến nay: Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Học viện KTQS. 

 (Từ 01/2019 thực tế chức trách Phó chủ nhiệm Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân theo 

Quyết định của Bộ Quốc phòng).   

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Đào tạo Học viện KTQS thực tế chức trách Phó chủ 

nhiệm Kỹ thuật Quân chủng Hải quân;  

Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng phòng Đào tạo, Học viện KTQS. 

Cơ quan công tác hiện nay: Học viện Kỹ thuật Quân sự (đi thực tế tại Quân chủng 

Hải quân). 

Địa chỉ cơ quan: 236 Hoàng Quốc Việt, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Điện thoại cơ quan: 02438361789  

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):  ...................................  

8. Đã nghỉ hưu từ tháng  ................................ năm  .................................  

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):  ................................................  

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm 

hết hạn nộp hồ sơ):  .................................................................................  

9. Học vị: 

 - Được cấp bằng ĐH ngày 06 tháng 8 năm 1993, ngành: Vô tuyến điện, chuyên ngành: 

Thông tin. 

   Nơi cấp bằng ĐH: Học viện KTQS, Việt Nam. 

 - Được cấp bằng ThS ngày 10 tháng 5 năm 1999, ngành: Điện tử-Viễn thông, chuyên 

ngành: Kỹ thuật Viễn thông. 

   Nơi cấp bằng ThS: University of Technology Sydney, Australia. 

 - Được cấp bằng TS ngày 26 tháng 9 năm 2003, ngành: Điện tử-Viễn thông, chuyên 

ngành: Kỹ thuật Điện tử. 

   Nơi cấp bằng TS: The University of Electro-Communications, Tokyo, Japan. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 18 tháng 11 năm 2009, ngành: 

Điện tử. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Học viện KTQS 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Điện 

– Điện tử – Tự động hóa.  

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

    - Hướng nghiên cứu xuyên suốt: Kỹ thuật xử lý tín hiệu không gian-thời gian sử 

dụng đa ăng-ten. Đây là hướng nghiên cứu đã được ứng viên xác lập và theo đuổi từ 

khi làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Đại học Điện-Truyền thông, Nhật Bản và 

tiếp tục phát triển đến nay. Các nhánh nghiên cứu đã được ứng viên phát triển thuộc 

hướng nghiên cứu xuyên suốt này bao gồm: 

    + Kỹ thuật xử lý tín hiệu băng con cho các hệ thống ăng-ten mảng thích nghi 

(Subband Adaptive Array). Đây là hướng nghiên cứu nằm trong đề tài luận án tiến sĩ 

của ứng viên.  

    + Mã không gian-thời gian (Space-Time Code). Đây là hướng nghiên cứu được ứng 

viên phát triển theo xu thế nghiên cứu trên thế giới và dựa trên kết quả nghiên cứu đã 

đạt được về ăng-ten thích nghi trước đó.   
























































