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: PHÓ GIÁO SƯ
Mã hồ sơ: ………………….

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó:
Đối tượng đăng ký: Giảng viên

;

Ngành: Cơ học;

; Nội dung không đúng thì để trống: □)

Giảng viên thỉnh giảng
Chuyên ngành: Cơ học vật rắn

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên người đăng ký: ĐỖ VĂN THƠM
2. Ngày tháng năm sinh: 25/6/1981;

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): Thị trấn Nhã Nam, huyện Tân
Yên, tỉnh Bắc Giang.
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã,
huyện, tỉnh): 60 Hoàng Quốc Việt, 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): Khoa Cơ khí, Học viện
Kỹ thuật Quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại di động: 0354134751;
Email: thom.dovan@lqdtu.edu.vn, thom.dovan.mta@gmail.com, promotion6699@gmai.com
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):
Từ 8/2005 đến 10/2005: Cán bộ giảng dạy, giáo viên, Học viện Kỹ thuật Quân sự,
Bộ Quốc Phòng.
Từ 11/2005 đến 10/2006: Cán bộ nghiên cứu, giáo viên thực tế, Tổng cục Công
nghiệp Quốc Phòng, Bộ Quốc Phòng
Từ 11/2006 đến 7/2008: Cán bộ giảng dạy, giáo viên, Học viện Kỹ thuật Quân sự,
Bộ Quốc Phòng.
Từ 8/2008 đến 6/2010: Học tập, Học viên cao học, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ

Quốc Phòng.
Từ 7/2010 đến 9/2013: Cán bộ giảng dạy, giáo viên, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ
Quốc Phòng.
Từ 10/2013 đến 10/2016: Học tập, Nghiên cứu sinh, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ
Quốc Phòng.
Từ 11/2016 đến nay: Cán bộ giảng dạy, phó chủ nhiệm bộ môn, Học viện Kỹ thuật
Quân sự, Bộ Quốc Phòng.
Chức vụ: Hiện nay: Phó chủ nhiệm bộ môn; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó chủ
nhiệm bộ môn.
Cơ quan công tác hiện nay: Bộ môn Cơ học vật rắn - Khoa Cơ khí - Học viện Kỹ
thuật quân sự- Bộ Quốc Phòng.
Địa chỉ cơ quan: 236 Hoàng Quốc Việt - Cổ Nhuế 1 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại cơ quan: 069515367
8. Đã nghỉ hưu: chưa nghỉ hưu.
9. Trình độ đào tạo:
- Được cấp bằng ĐH ngày 19 tháng 8 năm 2005, ngành: Cơ khí, chuyên ngành: Đạn
Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Học viện kỹ thuật quân sự, Việt Nam.
- Được cấp bằng ThS ngày 20 tháng 8 năm 2010, ngành: Cơ học, chuyên ngành:
Cơ học vật thể rắn.
Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Học viện kỹ thuật quân sự, Việt Nam.
- Được cấp bằng TS ngày 31 tháng 3 năm 2017, ngành: Cơ học, chuyên ngành: Cơ
học vật rắn.
Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Học viện kỹ thuật quân sự, Việt Nam.
10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm …….,
ngành: ……………………………………………..………………………………………..
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại Hội đồng giáo sư cơ sở: Học viện Kỹ
thuật quân sự
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Cơ học.
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
- Cơ học tính toán kết cấu và vật liệu tiên tiến: tính toán ứng xử cơ học của các kết
cấu làm bằng vật liệu cơ tính biến thiên (Functionally graded material-FGM), đây là loại
vật liệu thông minh, có khả năng chịu nhiệt, chống ăn mòn tốt, đã và đang được sử dụng
nhiều trong nhiều lĩnh vực quan trọng như hàng không, vũ trụ, quốc phòng,…Ngoài ra,
các kết cấu một hoặc nhiều lớp có chốt liên kết hoặc không có chốt liên kết. Đây là các
kết cấu phức tạp, đòi hỏi sự tính toán linh hoạt, việc nghiên cứu tính toán làm rõ đáp ứng
cơ học của các kết cấu này sẽ giúp ích rất lớn cho việc thiết kế, chế tạo và sử dụng chúng
một cách hiệu quả.
- Nghiên cứu đáp ứng cơ học của các kết cấu có vết nứt: các kết cấu ngay trong quá

trình sản xuất, chế tạo có thể xuất hiện các khuyết tật, khi chịu lực sẽ xuất hiện vết nứt,
làm thay đổi đáng kể độ cứng và độ bền cho kết cấu. Để mô tả vết nứt, có nhiều phương
pháp khác nhau như phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng (XFEM), phương pháp đẳng
hình học (IGA), phương pháp suy giảm độ cứng, phương pháp thay vết nứt bằng các lò
xo, phương pháp dựa trên lý thuyết phase-field,…Mỗi phương pháp có ưu nhược điểm
nhất định, tuy nhiên phương pháp dựa vào lý thuyết phase-field là phương pháp mới và tỏ
ra rất hiệu quả, đặc biệt là đối với các vết nứt phức tạp, vết nứt phát triển. Ý tưởng của lý
thuyết này là biến miền bất liên tục (vết nứt) trở thành miền liên tục bằng cách thêm vào
biến phase-field, do vậy tạo điều kiện thuận lợi cho các phép tính tích phân trên miền
khảo sát có xuất hiện vết nứt. Đây là hướng nghiên cứu nhiều tiềm năng, tạo tiền đề cho
việc chuẩn đoán kỹ thuật kết cấu, công trình.
14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:
- Đã hướng dẫn (số lượng) 05 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS và 01 HVCH
đã bảo vệ và đang chờ cấp bằng;
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 04 cấp Học viện kỹ
thuật quân sự;
- Đã công bố (số lượng) 46 bài báo KH, trong đó 25 bài báo KH trên tạp chí quốc tế
có uy tín thuộc danh mục ISI;
- Số lượng sách đã xuất bản 03, trong đó 03 thuộc nhà xuất bản có uy tín;
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):
- Chiến sĩ thi đua cấp Học viện các năm 2016, 2017, 2019.
- Bằng khen năm 2019 của Học viện KTQS do thành tích xuất sắc tiêu biểu trong
phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019.
16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn
hiệu lực của quyết định): Không.
B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:
Sau 14 năm là cán bộ giảng dạy đại học và sau đại học tại Học viện Kỹ thuật Quân
sự, Bộ Quốc Phòng, được Quân đội và Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để học tập và
cống hiến, bản thân ứng viên luôn phấn đấu là một cán bộ có phẩm chất đạo đức và năng
lực công tác tốt. Có lý lịch bản thân trong sạch, rõ ràng, có đủ điều kiện để phục vụ lâu
dài trong Quân Đội. Trong quá trình công tác, ứng viên luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ
của một nhà giáo được quy định tại điều 72 của Luật Giáo Dục:
- Giáo dục giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý chương trình giáo dục.
- Gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ của một công dân, chấp hành tốt đường lối chủ
trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, điều lệnh và điều lệ của Quân đội.
- Luôn giữ gìn và phát huy những phẩm chất, uy tín danh dự của nhà giáo, tôn trọng
và đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người học, luôn

lấy chất lượng dạy và học làm mục tiêu phấn đấu.
- Không ngừng học tập rèn luyện tu dưỡng về đạo đức, trình độ lý luận chính trị và
chuyên môn nghiệp vụ để có thể hoàn thành một cách tốt nhất nhiệm vụ giảng dạy và
nghiên cứu, nêu gương tốt cho người học.
Bản thân ứng viên luôn tìm cách đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực nghiên
cứu khoa học và hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học, nhiệt tình hướng dẫn học
viên, sinh viên thi Olimpic Cơ học. Thường xuyên xây dựng và trình bày các chuyên đề
xemina khoa học trong sinh hoạt học thuật. Gắn kết được nội dung hướng dẫn học viên
nghiên cứu khoa học với các đề tài nghiên cứu ứng dụng thực tiễn. Trong sinh hoạt, luôn
được đồng nghiệp quý mến và học sinh kính trọng.
Chủ trì và tham gia biên soạn 03 giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo đại học và sau
đại học.
Đối chiếu với tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo, ứng viên nhận thấy bản thân
có đủ điều kiện đề nghị xét công nhận chức danh PGS năm 2020.
2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (*):
- Tổng số 14 năm.
- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp
hồ sơ:

TT

Năm học

Số lượng NCS
đã hướng dẫn
Chính

Phụ

Số lượng giờ
Số đồ án,
giảng dạy trực
Số lượng
khóa luận
ThS đã
tiếp trên lớp
tốt nghiệp
hướng dẫn
ĐH đã HD ĐH
SĐH

Tổng số giờ
giảng trực
tiếp/giờ quy
đổi/Số giờ định
mức

1

2014-2015

285

20

305/305/270

2

2015-2016

270

0

270/270/270

3

2016-2017

320

0

320/332/270

01
3 năm học cuối

4

2017-2018

03

270

30

300/350/270

5

2018-2019

01

90

190

280/310/270

6

2019-2020

01

165

160

325/337/230

(*) Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo
Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh
3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Toeic 665 điểm.

4. Hướng dẫn NCS, HVCH đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
Đối tượng

Họ tên NCS hoặc
TT
HVCH

NCS

HVCH

1 Lê Thanh Bình

X

2 Nguyễn Duy Anh

X

3 Nguyễn Sơn Tùng

X

4 Phạm Văn Hà

X

5 Phùng Văn Minh

X

6 Trần Văn Kế

X

Trách nhiệm Thời gian
Ngày, tháng,
hướng dẫn hướng dẫn Cơ sở năm được cấp
từ … đến đào tạo bằng/có quyết
Chính Phụ
…
định cấp bằng
2016 đến Học viện
2017
KTQS

08/5/2017

2017 đến Học viện
2018
KTQS

20/6/2018

X

2017 đến Học viện
2018
KTQS

20/6/2018

X

2017 đến Học viện
2018
KTQS

20/6/2018

2018 đến Học viện
2019
KTQS

06/6/2019

2019 đến Học viện
2020
KTQS

Đã bảo vệ

X
X

X
X

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.
5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên

TT

Tên sách

Xác nhận của
Nhà xuất
Loại sách
Phần biên soạn cơ sở GDĐH (số
bản và Số tác
(CK, GT,
văn bản xác
Chủ biên (từ trang …
năm xuất giả
nhận sử dụng
TK, HD)
đến trang)
bản
sách)

TRƯỚC KHI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Bài tập lớn Cơ
1
học lý thuyết

TK

NXB
QĐND,
2016

6

TG

57- 117

Học viện KTQS,
1744/GCN-HV

SAU KHI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Bài tập Cơ học
lý thuyết, Tập
2
2: Động lực
học
Điều
khiển
3 dao động các
hệ cơ học

TK

NXB
QĐND,
2017

4

CB

42-115,
283-298

Học viện KTQS,
1744/GCN-HV

GT

NXB
QĐND,
2020

3

CB

59-90,
121-165

Học viện KTQS,
1743/GCN-HV

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất
bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản sau PGS/TS: ….

Lưu ý:
- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh
PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất
bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo;
HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví
dụ: 17-56; 145-329).
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu
Tên nhiệm vụ khoa
Mã số và
học và công nghệ CN/PCN/TK
cấp quản lý
(CT, ĐT...)

TT

Thời gian
thực hiện

Thời gian nghiệm
thu (ngày, tháng,
năm)/Xếp loại KQ

TRƯỚC KHI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
1

Nghiên
cứu
tấm
sandwich composite
cơ tính biến thiên

CN

17.TX.025,
Học viện
KTQS

2017-2018

27/4/2017/Khá

2

Tính toán ổn định tĩnh
của tấm composite cơ
tính biến thiên theo
hai phương

CN

Học viện
KTQS

2017-2018

13/11/2017/Khá

SAU KHI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
3

Tính toán tấm 2DFGM chịu tác dụng
của tải trọng tĩnh

CN

17.1.022,
Học viện
KTQS

2017-2018

28/8/2018/Khá

4

Tính toán tấm nhiều
lớp làm bằng vật liệu
cơ tính biến thiên có
gắn lớp áp điện chịu
tác dụng của tải trọng
tĩnh

CN

18.1.025,
Học viện
KTQS

2018-2019

19/12/2019/Khá

5

Nghiên cứu dao động
tự do và ổn định tấm
có vết nứt
bằng
phương pháp phần tử
hữu hạn với lý thuyết
Phase-field

CN

107.022018.30,
cấp Bộ
(Nafosted)

2018-2020

Đang thực hiện

Lưu ý:
- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh
PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;
- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ
nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng
chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế)
7.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố
Số lần
Tên tạp chí Loại Tạp chí
Số Là tác
trích dẫn
Năm
hoặc kỷ yếu quốc tế uy tín:
Tên bài báo/báo
Tập, số,
TT
tác giả
(không
công
cáo KH
khoa học/ISSN ISI, Scopus
trang
giả chính
tính tự
bố
hoặc ISBN
(IF, Qi)
trích dẫn)

TRƯỚC KHI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Tạp chí Khoa
học và Kỹ
Nghiên cứu giảm
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1
1 Có
Technique)–
bằng bộ hấp thụ
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ISSN: 18590209
Tuyển tập
công trình Hội
nghị Cơ học
kỹ thuật toàn
quốc kỷ niệm
35 năm thành
lập Viện Cơ
Phân tích động lực
học,
2 học tấm FGM có 2 Có
10/4/2014.
gân gia cường
Tập 2. Cơ học
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ISBN: 978604-913-2353
Tuyển tập
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toàn quốc Cơ
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ứng động tấm
biến dạng lần
FGM có gân tăng
thứ XII. ĐH
3 cứng chịu tải trọng 2 Có
Duy Tân, TP
xung, xét đến ảnh
Đà Nẵng, 6hưởng của nhiệt
7/8/2015. Tập
độ
2
ISBN: 978604-82-20280

135, 752010
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2, 4032014
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2, 13802015
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Phân tích động lực
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4
2
cường chịu tải
trọng sóng xung
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Tuyển tập
công trình Hội
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liệu và Kết
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Composite.
Có Cơ học, Công
nghệ và ứng
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ISBN: 978604-82-20266
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the
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temperature
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Engineering
5 functionally
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ISSN: 1359- (IF = 6.864,
graded
plates
Q1)
8368
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On the thermal
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Free vibration of
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9
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38 (2),
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and
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propagating crack
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Theoretical
and Applied
SCIE
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thermal buckling
analysis
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2
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Role of material
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new results of
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- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà ƯV
là tác giả chính sau khi được cấp bằng TS: 15
Lưu ý: Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ƯV chức
danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ƯV chức danh GS.
7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích
TT

Tên bằng độc quyền sáng
chế, giải pháp hữu ích

Tên cơ Ngày tháng Tác giả chính/
quan cấp năm cấp
đồng tác giả

Số tác giả

1

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế:
TT

Tên giải thưởng

Cơ quan/tổ chức ra Số quyết định và ngày,
quyết định
tháng, năm

Số tác giả

1

7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng
quốc gia, quốc tế
Tên tác phẩm
Văn bản công
Cơ quan/tổ chức
TT nghệ thuật, thành
nhận (số, ngày,
công nhận
tích
tháng, năm)

Cấp Quốc
gia/Quốc tế

Số tác giả

1

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình
nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp
dụng thực tế:

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay
thế: Không.
C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH:
Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đỗ Văn Thơm

