-

Từ 01/2020 đến nay: Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TPHCM.

-

Chức vụ: Hiện nay: Trưởng phòng Đào tạo; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Khoa,
Trưởng phòng.

-

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

-

Địa chỉ cơ quan: 01 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TPHCM

-

Điện thoại cơ quan: (028) 37221223 (8121)

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. Trình độ đào tạo:
-

Được cấp bằng ĐH ngày 23 tháng 03 năm 2001, ngành: Kỹ thuật công trình, chuyên
ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Việt Nam.

-

Được cấp bằng ThS ngày 15 tháng 03 năm 2004, ngành: Cơ học, chuyên ngành: Cơ
học xây dựng.
Nơi cấp bằng ThS: Đại học Liège, Vương quốc Bỉ.

-

Được cấp bằng ThS ngày 20 tháng 01 năm 2006, ngành: Cơ học vật liệu và kết cấu,
chuyên ngành: Cơ học vật liệu.
Nơi cấp bằng ThS: Đại học quốc gia cầu đường (ENPC), Cộng hòa Pháp.

-

Được cấp bằng TS ngày 09 tháng 04 năm 2009, ngành: Vật liệu, Công trình, Bền
vững, Môi trường và Kết cấu, chuyên ngành: Xây dựng.
Nơi cấp bằng TS: Đại học Paris-Est, Cộng hòa Pháp.

10. Đã được bổ nhiệm chức danh PGS ngày 10 tháng 03 năm 2015, ngành: Cơ học
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Sư
phạm Kỹ thuật TPHCM.
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Cơ học
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
-

Phát triển các phương pháp đồng nhất hóa vật liệu và kết cấu tấm không đồng nhất;

-

Phát triển các phương pháp tính toán số và giải tích cho các bài toán cơ học;

-

Phát triển các mô hình dầm và tấm;

-

Phân tích ứng xử của kết cấu dầm và tấm vật liệu hỗn hợp;

-

Phân tích ứng xử của kết cấu dầm thành mỏng.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:
-

Đã hướng dẫn chính 03 NCS đã bảo vệ thành công luận án TS;

-

Đã hoàn thành 02 đề tài NCKH cấp nhà nước (Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ
Quốc gia, Nafosted), 05 đề tài NCKH cấp Trường;

-

Đã công bố 77 bài báo KH, trong đó 39 bài báo KH trên tạp chí quốc tế uy tín (SCI,
SCIE);

-

Số lượng sách đã xuất bản 03 (01 Sách Giáo trình, 02 Sách chuyên khảo);

15. Khen thưởng:
-

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: các năm học 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 20142015, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019;

-

Chiến sỹ thi đua cấp Bộ: năm 2015;

-

Giấy khen Hiệu trưởng: Nhân vật năm cho năm học 2016-2017;

-

Giấy khen thành tích xuất sắc NCKH: năm học 2011-2015, 2013-2018;

-

Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam về thành tích xuất sắc trong NCKH và
chuyển giao công nghệ năm học 2016-2017;

-

Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: năm 2014, 2015, 2016

-

Giấy khen Hiệu trưởng về hoàn thành tốt công tác đánh giá ngoài Chương trình đào
tạo Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng đạt chuẩn AUN-QA, thành tích tốt trong
công tác viết báo cáo và cung cấp minh chứng tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà
trường.

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):.
B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:
-

Có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo theo Luật Giáo Dục, luôn rèn luyện phẩm chất và đạo
đức của một nhà giáo, không ngừng học tập nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn
để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

-

Sống trung thực, khiêm tốn, có trách nhiệm, hòa đồng và giúp đỡ đồng nghiệp trong
các hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học và công nghệ.

-

Sống cống hiến và truyền nhiệt huyết đến các thế hệ học trò.

-

Nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (*):
-

Tổng số năm: 16 năm 10 tháng.

Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ
sơ

-

Số lượng NCS
đã hướng dẫn
TT

Năm học
Chính

Phụ

Số đồ án,
Số lượng khóa luận
ThS/CK2/
tốt
BSNT đã
nghiệp
hướng dẫn ĐH đã
HD

Số lượng giờ
giảng dạy trực
tiếp trên lớp
ĐH

SĐH

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

1

2014-2015

2

3

10

375

75

450/1079/210

2

2015-2016

3

3

10

270

90

360/1005/189

3

2016-2017

3

4

6

300

135

435/1011/189

7

180

135

315/705/189

3 năm học cuối
4

2017-2018

3

5

2018-2019

2

8

405

90

495/721/189

6

2019-2020

1

3

330

45

375/501/189

2

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo
Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư
số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012
của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- 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:
3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Anh văn, Pháp văn
a) Được đào tạo ở nước ngoài:
- Học ĐH

; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ………

- Bảo vệ luận văn ThS

hoặc luận án TS

hoặc

TSKH ; tại nước: Pháp năm 2009

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: …….số bằng: …….…; năm cấp:………
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Nơi giảng dạy: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
d) Đối tượng khác

; Diễn giải: ……………………...………………………………….

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): …………………………………………………….

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
Trách nhiệm Thời gian
Họ tên NCS
Đối tượng
hướng dẫn hướng dẫn
hoặc
TT
HVCH/CK2/
từ … đến
HVCH/C
NCS
Chính Phụ
BSNT
…
K2/BSNT

1

2

3

Nguyễn Văn
Hậu

Nguyễn Bá
Duy

Nguyễn
Ngọc Dương

X

X

X

Cơ sở đào
tạo

Ngày, tháng,
năm được cấp
bằng/có quyết
định cấp bằng

X

Cấp bằng ngày
17/7/2018;
Trường Đại
Quyết định
từ 10/2012 học Sư phạm cấp bằng số
đến 01/2018 Kỹ thuật
1118/QĐTPHCM
ĐHSPKT
ngày
12/7/2018

X

Cấp bằng ngày
05/5/2020;
Trường Đại
Quyết định
từ 10/2012 học Sư phạm cấp bằng số
đến 10/2019 Kỹ thuật
1372/QĐTPHCM
ĐHSPKT
ngày
05/5/2020

X

Cấp bằng ngày
01/6/2020;
Trường Đại
Quyết định
từ 10/2015 học Sư phạm cấp bằng số
đến 02/2020 kỹ thuật
1629/QĐTPHCM
ĐHSPKT
ngày
01/6/2020

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
Sau khi công nhận chức danh PGS:

TT

1

Tên sách

Cơ học vật liệu
nâng cao

Loại
sách
(CK,
GT,
TK,
HD)

GT

Nhà xuất bản Số
và năm xuất tác
bản
giả

NXB Đại học
Quốc gia
TPHCM, năm
2019

1

Chủ
biên

Viết một
mình

Phần biên Xác nhận của cơ
soạn (từ sở GDĐH (số văn
trang …
bản xác nhận sử
đến trang)
dụng sách)

Viết toàn
văn

Giấy xác nhận mục
đích sử dụng sách
phục vụ đào tạo số
243/CV_GT-ĐT

ngày 09/6/2020

2

Đồng nhất hóa
vật liệu và kết
cấu tấm không
đồng nhất

3

Beam Structures:
Classical and
Advanced
Theories for
Analysis of
Functionally
Graded Materials

CK

NXB Đại học
Quốc gia
TPHCM, năm
2020

CK

Scholars’
Press, năm
2020

Viết toàn
văn

Giấy xác nhận mục
đích sử dụng sách
phục vụ đào tạo số
243/CV_GT-ĐT
ngày 09/6/2020

1

Viết một
mình

2

Giấy xác nhận mục
Chương 1-5
đích sử dụng sách
từ trang 1
Chủ biên
phục vụ đào tạo số
đến trang
243/CV_GT-ĐT
128
ngày 09/6/2020

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: 01 sách CK
do nhà xuất bản có uy tín trong nước xuất bản – NXB Đại học Quốc gia TPHCM (số TT
2).
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: 1756; 145-329).
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu
Trước khi được công nhận chức danh PGS:

TT

Tên nhiệm vụ khoa
học và công nghệ CN/PCN/TK
(CT, ĐT...)

ĐT: Mô phỏng động
lực học máy công
1 cụ cấu trúc song
song
ba
trục
Orthoglide

CN

2 ĐT: Nghiên cứu
ứng xử tổng thể tấm

CN

Mã số và cấp quản lý

Mã số: T52-2004
Cấp quản lý: Trường Đại
học Sư phạm Kỹ thuật
TPHCM
Mã số: T2012-09TĐ
Cấp quản lý: Trường Đại

Thời
gian
thực
hiện

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

Biên bản
01/2004 nghiệm thu
ngày
12/2004 28/8/2004, xếp
loại tốt
01/2012
-

Biên bản
nghiệm thu

composite có cấu
trúc vi mô có tính
chu kỳ
ĐT: Ứng xử tấm và
dầm phân lớp chức
3
năng dưới tác dụng
tải trọng cơ nhiệt
ĐT: Hiệu ứng biến
dạng cắt ngang đến
4
ứng xử dầm chức
năng

học Sư phạm Kỹ thuật
TPHCM

12/2012

Mã số: T2013-17TĐ
CN

Cấp quản lý: Trường Đại
học Sư phạm Kỹ thuật
TPHCM

Mã số: T2014-14TĐ
CN

Cấp quản lý: Trường Đại
học Sư phạm Kỹ thuật
TPHCM

01/2013
12/2013

CN

Cấp quản lý: Trường Đại
học Sư phạm Kỹ thuật
TPHCM

Biên bản
nghiệm thu
ngày
17/12/2013,
xếp loại tốt

Biên bản
01/2014 nghiệm thu
ngày
12/2014 02/4/2015, xếp
loại tốt

Mã số: T2015-14TĐ
ĐT: Phân tích ứng
5 xử dầm sandwich
chức năng

ngày
17/12/2012,
xếp loại khá

01/2015
12/2015

Biên bản
nghiệm thu
ngày
17/11/2015,
xếp loại tốt

Thời
gian
thực
hiện

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

Sau khi được công nhận chức danh PGS:

Tên nhiệm vụ khoa
TT học và công nghệ CN/PCN/TK
(CT, ĐT...)

ĐT: Nghiên cứu các
phương pháp tính
1
toán kết cấu tấm
không đồng nhất
ĐT: Phân tích ứng
xử tĩnh, dao động và
ổn định dầm và tấm
2
composite sử dụng lý
thuyết biến dạng cắt
khác nhau

Mã số và cấp quản lý

Mã số: 107.02-2012.07
CN

Cấp quản lý: Quỹ Phát triển 3/2013- 24/4/2015, xếp
3/2015
loại Đạt
Khoa học và Công nghệ
Quốc gia (Nafosted)

Mã số 107.02-2015.07
CN

Cấp quản lý: Quỹ Phát triển 5/2016- 24/3/2018, xếp
Khoa học và Công nghệ
5/2018
loại Đạt
Quốc gia (Nafosted)

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
Chú thích:
-

Phân loại Qi được dựa trên phân loại của Scimago: https://www.scimagojr.com/

-

Số lần trích dẫn của bài báo dựa trên google scholar của ứng viên (chỉ số lấy vào ngày
15/6/2020): https://scholar.google.com/citations?user=-B9vDiwAAAAJ&hl=en

-

Ký hiệu C: tác giả chính (tác giả đầu, tác giả liên hệ); K: tham gia viết chung.

-

IF của tạp chí: dựa trên thông tin công bố trên website của tạp chí (2018).

-

Năm công bố: thời điểm online bài báo.

Trước khi được công nhận chức danh PGS:

Số
Tên bài báo/báo cáo
TT
tác
KH
giả

First-order shear
deformation plate
1. models for
functionally graded
materials
Shear correction
factors for
2.
functionally graded
plates
Green’s operator for
a periodic medium
with traction-free
boundary conditions
3. and computations of
the effective
properties of thin
plates

3

Là
tác
giả
chính

C

Tên tạp chí hoặc
kỷ yếu khoa
học/ISSN hoặc
ISBN

Composite
Structures
(ISSN: 0263-8223)

3

3

Số lần
Loại Tạp
trích
chí quốc
dẫn
Tập, Năm
tế uy tín:
(không số, công
ISI,
tính tự trang bố
Scopus
trích
(IF, Qi)
dẫn)

ISI (SCIE,
IF=4.829,
Q1)

C

Mechanics of
ISI (SCIE,
Advanced Materials
IF=2.873,
and Structures
Q1-Q2)
(ISSN: 1537-6532)

C

International
Journal of Solids
and Structures
(ISSN: 0020-7683)

ISI (SCI,
IF=2.787,
Q1)

218

83, 1,
25-36

2007

37

14, 8,
567- 2007
575

17

45, 2526,
2008
65186534

Bounds for the
effective properties
4.
of heterogeneous
plates
A new numerical
method for
estimating the
5.
effective properties
of heterogeneous
plates

Representative
volume element for
6.
plates with random
microstructures

3

C
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ngày, tháng, năm

Số tác giả

1
2
...

- Trong đó, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc
được cấp bằng TS: ..…………………………………………………………………………
7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng
quốc gia, quốc tế
Văn bản công
Tên tác phẩm nghệ Cơ quan/tổ chức
TT
nhận (số, ngày,
thuật, thành tích
công nhận
tháng, năm)

Cấp Quốc
gia/Quốc tế

Số tác giả

1
2
...

- Trong đó, các số TT tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng
quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: ..…………………
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:
Đã chủ trì xây dựng và phát triển 04 chương trình đào tạo tại Khoa Xây dựng, Trường Đại
học Sư phạm kỹ thuật TPHCM: Kỹ thuật xây dựng (trình độ Tiến sĩ); Quản lý xây dựng,
Kiến trúc, và Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (trình độ Đại học).
Sau khi được công nhận chức danh PGS:
TT

Tên chương trình Cấp độ đào Tên cơ sở đào
Vai trò
đào tạo
tạo
tạo

1

Kỹ thuật xây dựng

Tiến sĩ

Trường Đại
học Sư phạm
Kỹ thuật
TPHCM

2

Quản lý xây dựng

Đại học

Trường Đại
học Sư phạm
Kỹ thuật

Số quyết định

Chủ trì

Quyết định tổ soản thảo số
935b/QĐ-ĐHSPKT ngày
03/7/2017; Quyết định mở
ngành số 258/ QĐ-ĐHSPKT
ngày 05/02/2018

Chủ trì

Quyết định tổ soản thảo số
932/QĐ-ĐHSPKT ngày
28/5/2018; Quyết định mở

TPHCM

3

4

Kiến trúc

Hệ thống kỹ thuật
công trình xây
dựng

Đại học

Trường Đại
học Sư phạm
Kỹ thuật
TPHCM

Đại học

Trường Đại
học Sư phạm
Kỹ thuật
TPHCM

ngành số 1254a/ QĐĐHSPKT ngày 06/8/2018

Chủ trì

Quyết định tổ soản thảo số
931/QĐ-ĐHSPKT ngày
28/5/2018; Quyết định mở
ngành số 1254a/ QĐĐHSPKT ngày 06/8/2018

Chủ trì

Quyết định tổ soản thảo số
327/QĐ-ĐHSPKT ngày
04/3/2019; Quyết định mở
ngành số 1263/ QĐ-ĐHSPKT
ngày 05/7/2019

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay
thế*:
a) Thời gian được bổ nhiệm PGS
Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): ……………………
b) Hoạt động đào tạo
- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………….
- Giờ giảng dạy
+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………...
+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ………………………
- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:
+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: ….
+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT
(ƯV chức danh PGS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng
ThS/CK2/BSNT bị thiếu: ……………………………………………………………………
c) Nghiên cứu khoa học
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)

thiếu: …

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: ….
- Không đủ số CTKH là tác giả chính:
+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:

03 CTKH

; 04 CTKH

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác
giả chính theo quy định: ……………………………………………………………………

