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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: ;
Nội dung không đúng thì để trống: □)
Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng □
Ngành: Y học;

Chuyên ngành: Lão khoa

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN VĂN TÂN
2. Ngày tháng năm sinh: 10/10/1978; 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 Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh
Tiền Giang.
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện,
tỉnh): 231 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 50 Huỳnh Văn Một, phường
Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại nhà riêng: …; Điện thoại di động: 0903739273;
E-mail: nguyenvtan10@ump.edu.vn
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):
Từ năm 2006 đến nay:
-

Giảng viên bộ môn Lão khoa, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
Bác sĩ khoa Tim mạch Cấp cứu và Can thiệp Bệnh viện Thống Nhất, TP. Hồ Chí
Minh.

Chức vụ hiện nay:
-

Phó trưởng bộ môn Lão khoa, khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
Trưởng khoa Tim mạch Cấp cứu và Can thiệp Bệnh viện Thống Nhất, TP. Hồ Chí
Minh.

Cơ quan công tác hiện nay:
-

Bộ môn Lão khoa, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
Khoa Tim mạch Cấp cứu và Can thiệp, Bệnh viện Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh.
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Địa chỉ cơ quan: 217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: (+84-28) 3855 8411; Địa chỉ e-mail: daihocyduoc@ump.edu.vn; Fax:
(+84-28) 3855 2304.
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 18 tháng 10 năm 2002, ngành: Y học, chuyên ngành: Bác sĩ đa
khoa
Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Được cấp bằng TS ngày 28 tháng 8 năm 2015, ngành: Y học, chuyên ngành: Nội tim mạch
Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ..., ngành: ……….., chuyên ngành: ……….
Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ............................................................................
10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm …… ,
ngành: ........................................................................................................................
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: ĐH Y Dược TP. Hồ
Chí Minh
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học.
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
- Ứng dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi
- Suy yếu (frailty) và bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi
- Thiếu cơ (sarcopenia) và bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi
- Can thiệp tim mạch ở người cao tuổi.
14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:
- Đã hướng dẫn (số lượng) …… NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hướng dẫn 8 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS (hướng dẫn chính).
- Đã hướng dẫn 2 HVCK2 bảo vệ thành công luận văn chuyên khoa cấp 2 (hướng dẫn chính).
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 8 đề tài cấp trường (chủ nhiệm đề tài).
- Đã công bố 63 bài báo KH, trong đó 6 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín (trong danh
mục SCOPUS, ISI), 2 bài trên tạp chí quốc tế khác sau bảo vệ luận án TS;
- Số lượng sách đã xuất bản 4, trong đó 4 thuộc nhà xuất bản có uy tín trong nước (Nhà xuất
bản Y học);
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Liệt kê không quá 5 công trình KH tiêu biểu nhất:
1. Tan Van Nguyen*, Khuong Dang Tran, Khai Xuan Bui, Duong Le, Tu Ngoc Nguyen
(2020). A preliminary study to identify the likely risk for sarcopenia in older
hospitalised patients with cardiovascular disease in Vietnam. Australasian Journal on
Ageing, 00: 1-7 (ISI, PubMed, IF= 1,206; ISSN: 1741-6612).
2. Tan Van Nguyen*, Duong Le, Khuong Dang Tran, Khai Xuan Bui, Tu Ngoc Nguyen
(2019). Frailty in Older Patients with Acute Coronary Syndrome in Vietnam. Clinical
Interventions in Aging, 14: 2213 – 2222 (Scopus, ISI, PubMed; ISSN 1178 – 1998; IF
= 2,585; 5 year impact 3,195).
3. Nguyễn Văn Tân*, Nguyễn Bách, Nguyễn Minh Quân, Hồ Thượng Dũng (2016).
Đặc điểm tổn thương và kết quả can thiệp động mạch vành qua da ở bệnh nhân cao
tuổi suy thận mạn giai đoạn cuối lọc máu chu kì. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh,
20(1): 151-159 (ISSN 1859-1779).
4. Nguyễn Văn Tân*, Phạm Hòa Bình, Hồ Thượng Dũng, Châu Văn Vinh, Nguyễn Văn
Bé Hai (2017). Đặc điểm và tiên lượng ngắn hạn nhồi máu cơ tim cấp típ 2 tại bệnh
viện Thống Nhất. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, phụ bản tập 21, số 1, tr. 205- 214
(ISSN 1859-1779).
5. Nguyễn Văn Tân*, Nguyễn Văn Trí (2014). “Nghiên cứu kết quả ngắn và trung hạn
(3 năm) của phương pháp can thiệp động mạch vành qua da và nội khoa trong điều trị
nhồi máu cơ tim cấp ở bệnh nhân ≥ và <65 tuổi”. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, tập
18, phụ bản số 1, tr.166-174 (ISSN 1859-1779).
* tác giả chính, tác giả liên hệ của bài báo
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):
Danh hiệu thi đua
STT
Quyết định số
1 NK 2007-2008: QĐ số 830/QĐ-YDTC ngày
01/10/2008, ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh
2 NK 2008-2009: QĐ số 1058/QĐ-YDTC ngày
04/11/2009, ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh
3 NH 2011-2012: QĐ số 1328/QĐ/YD-TC ngày
18/10/2012, ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh
4 NH 2012-2013: QĐ số 3845/QĐ-ĐHYD-TC-HC
ngày 29/10/2013, ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh
5 NH 2013-2014: QĐ số 4291/QĐ-ĐHYD-TC-HC,
ngày 31/10/2014, ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh
6 NH 2014-2015: QĐ số 4240/QĐ-ĐHYD-TCCB,
ngày 09/11/2015, ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh
7 NH 2015-2016: QĐ số 4652/QĐ-ĐHYD ngày
28/11/2016, ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Danh hiệu
Chiến sĩ thi đua
Chiến sĩ thi đua
Chiến sĩ thi đua
Chiến sĩ thi đua
Chiến sĩ thi đua
Chiến sĩ thi đua
Chiến sĩ thi đua
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STT
Quyết định số
8 NH 2016-2017: QĐ số 4103/QĐ-ĐHYD, ngày
29/9/20, ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh
9 NH 2017-2018: QĐ số 5227/QĐ-ĐHYD, ngày
12/11/2018, ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh
10 NH 2018-2019: QĐ số 4955/QĐ-ĐHYD, ngày
1/11/2019, ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Danh hiệu
Chiến sĩ thi đua
Chiến sĩ thi đua
Chiến sĩ thi đua

Bằng khen:
Bằng khen của tỉnh Bình Phước (Quyết định số: 868/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017
của chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước).
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 GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:
1.1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
-

Hướng dẫn sinh viên đại học và các học viên Sau đại học thực hành tại Bệnh viện
Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh

-

Tham gia chấm luận văn, luận án, chuyên đề và đề cương nghiên cứu của Bộ môn Lão
khoa, Bộ môn Nội tổng quát, khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

-

Tham gia hướng dẫn luận văn cao học, nội trú, chuyên khoa cấp 2.

-

Giảng dạy lý thuyết cho các lớp đại học (khoa YHCT) và các lớp Sau đại học đầy đủ,
không bỏ giờ giảng.

-

Tham gia sinh hoạt công đoàn, tạo điều kiện sinh hoạt gắn bó các CBG bộ môn.

-

Tham gia điều trị tốt cho bệnh nhân, không có sai phạm hay tai biến xảy ra.

-

Tham gia công tác trực gác theo đúng qui định của bệnh viện, vừa để điều trị cho bệnh
nhân, vừa giảng dạy lâm sàng cho các học viên và sinh viên.

-

Tham gia xây dựng và phát triển công tác Viện Trường tại Bệnh viện Thống Nhất.

-

Tham gia xây dựng chương trình đổi mới đào tạo cho sinh viên Y khoa năm thứ 5 của
Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

-

Tham gia trong công tác quản lý Bộ môn Lão khoa

1.2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
-

Về nhận thức, tư tưởng chính trị: tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước và nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật.

-

Tinh thần học tập nâng cao trình độ: có tinh thần học tập tốt và tự học. Tham dự các
lớp tập huấn giáo dục Y học do Trường và Khoa Y đào tạo. Tham dự và báo cáo tại
các hội thảo, hội nghị chuyên ngành Nội tim mạch, Lão khoa trong và ngoài nước.
Tham gia giảng dạy tại các CME do Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Hội Lão khoa
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TP. Hồ Chí Minh, Hội Tim mạch can thiệp TP. Hồ Chí Minh, Hội Tim mạch can thiệp
Việt Nam tổ chức.
-

Luôn luôn giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, lãng
phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

-

Có tác phong làm việc nghiêm túc, quan hệ phối hợp công tác với đồng nghiệp, với
bệnh viện tốt. Được các đồng nghiệp và lãnh đạo Khoa, Bộ môn và lãnh đạo Bệnh
viện nơi công tác tín nhiệm. Có tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân tốt. Hết lòng
điều trị và chăm sóc bệnh nhân được phân công phụ trách.

1.3. Tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ: Nhiệt tình, năng
động và làm việc có hiệu quả.
1.4. Tự phân loại theo mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ: Hoàn thành xuất sắc chức
trách, nhiệm vụ.
2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:
Tổng số 13 năm 7 tháng.
(Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ)
(Căn cứ chế độ làm việc đối với giảng viên theo quy định hiện hành)
Số lượng NCS

TT
Năm học

đã hướng dẫn

Chính

Phụ

Số lượng
Số đồ án, Số lượng giờ
Tổng số giờ
ThS/CK2/ khóa luận
giảng dạy
giảng trực
BSNT đã tốt nghiệp
trực tiếp
tiếp/giờ quy
đổi/Số giờ định
hướng dẫn ĐH đã HD
trên lớp
mức
ĐH SĐH

1

2014 – 2015

286

286/400/243

2

2015 – 2016

282

282/450/243

3

2016 – 2017

214

214/300/243

229

229/320.5/243

02
3 thâm niên cuối:

4

2017 – 2018

05

5

2018 – 2019

03

30

339

369/517/229.5

6

2019 – 2020

03*

32

345

377/528/229.5

(tới tháng 6/2020)
* đang là hướng dẫn chính 2 cao học và 1 chuyên khoa 2.
3. Ngoại ngữ:
3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Anh Văn
a) Được đào tạo ở nước ngoài: 
Học Tim mạch học can thiệp; Tại nước: Thái Lan; Từ năm 2010 đến năm 2011.
- Chứng nhận Tim mạch học can thiệp tại Bệnh viện Đại Học Phramongkutlao, Bangkok,
Thái Lan, thời gian tháng 4/2010 đến tháng 3/2011.
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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:………………………………………………………………...
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….…………………………….
d) Đối tượng
khác ; Diễn giải:
……………………...………………………………….
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Chứng chỉ Anh Văn B2 (CEFR).
- Trường cấp chứng chỉ ngoại ngữ: Đại Học Hà Nội. Chứng chỉ Anh Văn B2 (CEFR). Số
chứng chỉ: PG 044 Ngày cấp: 24/12/2012.
4. Hướng dẫn thành công NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS (đã được cấp
bằng/có quyết định cấp bằng)
Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai số lượng NCS.
TT

Họ tên NCS hoặc
HVCH/CK2/
BSNT

Đối tượng
NCS

HVCH
/CK2
/BSNT
x

Thời gian
hướng
dẫn từ …
đến …

Cơ sở đào
tạo

x

2016-2017

ĐH Y Dược
TP HCM
ĐH Y Dược
TP HCM
ĐH Y Dược
TP HCM
ĐH Y Dược
TP HCM
ĐH Y Dược
TP HCM
ĐH Y Dược
TP HCM
ĐH Y Dược
TP HCM
ĐH Y Dược
TP HCM
ĐH Y Dược
TP HCM
ĐH Y Dược
TP HCM

Trách
nhiệm HD
Chính Phụ

1

Đặng Thanh Huyền

2

x

x

2016-2017

3

Huỳnh Trung Quốc
Hiếu
Lê Dưỡng

x

x

2017-2018

4

Nguyễn Minh Nhựt

x

x

2017-2018

5

Phạm Công Tiến

x

x

2017-2018

6

Nguyễn Quốc Khoa

x

x

2017-2018

7

Phạm Thị Mỹ Hạnh

x

x

2017-2018

8

Trần Đăng Khương

x

x

2018-2019

9

Bùi Xuân Khải

x

x

2018-2019

10

Lý Thanh Thùy

x

x

2018-2019

Ngày, tháng,
năm được
cấp bằng/có
quyết định
cấp bằng
18/12/2017
18/12/2017
26/12/2018
26/12/2018
26/12/2018
26/12/2018
12/12/2018
25/12/2019
25/12/2019
25/12/2019
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5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học
(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)
TT

Tên sách

Loại
sách
(CK,
GT, TK,
HD)

Nhà xuất
bản và
năm xuất
bản

Số
tác
giả

Chủ
biên

Phần biên
soạn (từ
trang …
đến trang)

Xác nhận của
CS GDĐH (Số văn bản
xác nhận sử dụng sách)

Trước khi bảo vệ luận án TS
1

2

Bệnh động
CK
mạch vành ở
người cao tuổi

Một số cấp
cứu tim
mạch ở
người cao
tuổi

CK

NXB Y
học, 2012

Biên soạn
trang 1-22;
162-187;
307-323

14

NXB Y
học, 2014

8

NXB Y
học, 2017

11

Biên soạn
trang 105129

ĐHYD
TP. Hồ Chí Minh
Số: 98/ĐHYD-Y
23/7/2012
ĐHYD
TP. Hồ Chí Minh

Sau khi bảo vệ luận án TS
3

Tích tuổi học
Lão khoa

GT

Biên soạn
trang 56-83

ĐHYD
TP. Hồ Chí Minh
Số: 01/GCN-ĐHYD
25/6/2020

4

Các trường
TK
hợp lâm sàng
thường gặp
trong Lão
khoa

NXB Y
học, 2019

12

Đồng
chủ
biên

Biên soạn
trang 9-27;
28-54; 55-75

ĐHYD
TP. Hồ Chí Minh
Số: 04/GCN-ĐHYD
25/6/2020

- Trong đó, sách chuyên khảo xuất bản ở NXB uy tín trên thế giới sau khi được công nhận
PGS (đối với ứng viên chức danh GS) hoặc cấp bằng TS (đối với ứng viên chức danh PGS).
- 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; 145329).

7

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT

1

2

3

4

5

6

7

8

Tên nhiệm vụ khoa học và công
nghệ (CT, ĐT...)

CN/
PCN/

Mã số và cấp quản lý

TK

Can thiệp động mạch vành qua da và
dự hậu ngắn hạn nhồi máu cơ tim
cấp ở bệnh nhân cao tuổi

CN

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm
sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân
nhồi máu cơ tim cấp trên và dưới 65
tuổi

CN

Nghiên cứu kết quả ngắn và trung
hạn (3 năm) của phương pháp can
thiệp động mạch vành qua da và nội
khoa trong điều trị nhồi máu cơ tim
cấp ở bệnh nhân trên và dưới 65 tuổi

CN

Đặc điểm tổn thương và kết quả can
thiệp động mạch vành qua da ở bệnh
nhân cao tuổi suy thận mạn giai
đoạn cuối lọc máu chu kì

CN

Đặc điểm và tiên lượng ngắn hạn
nhồi máu cơ tim cấp típ 2 tại bệnh
viện Thống Nhất

CN

Nghiên cứu đặc điểm và tiên lượng
ngắn hạn hội chứng động mạch vành
cấp ở bệnh nhân nữ cao tuổi

CN

Khảo sát các bệnh tim mạch ở bệnh
nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối
đang lọc máu chu kỳ tại bệnh viện
Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh

CN

Nghiên cứu đặc điểm xuất huyết não
tại bệnh viện Nhân Dân 115

CN

Thời
gian
thực
hiện

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

QĐ 886/QĐ-ĐHYD-NCKH
ngày 10/12/2012; Cấp trường
(ĐH Y Dược TPHCM)

20112012

11/1/2013

QĐ 4692/QĐ-ĐHYD-NCKH
ngày 19/12/2013; Cấp trường
(ĐH Y Dược TPHCM)

20122013

10/1/2014

QĐ 4692/QĐ-ĐHYD-NCKH
ngày 19/12/2013; Cấp trường
(ĐH Y Dược TPHCM)

20122013

10/1/2014

QĐ 812/QĐ-ĐHYD-NCKH
ngày 6/4/2016; Cấp trường
(ĐH Y Dược TPHCM)

20152016

26/4/2016

QĐ 183/QĐ-ĐHYD-NCKH
ngày 6/2/2017; Cấp trường
(ĐH Y Dược TPHCM)

20162017

24/2/2017

QĐ 1475/QĐ-ĐHYD-NCKH
ngày 23/5/2018; Cấp trường
(ĐH Y Dược TPHCM)

20172018

24/5/2018

QĐ 1475/QĐ-ĐHYD-NCKH
ngày 23/5/2018; Cấp trường
(ĐH Y Dược TPHCM)

20172018

24/5/2018

QĐ 1475/QĐ-ĐHYD-NCKH
ngày 23/5/2018; Cấp trường
(ĐH Y Dược TPHCM)

20172018

24/5/2018

Xuất sắc

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

8

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
TT

1

2

3

4

5

6

Tên bài báo/
báo cáo KH

Số tác
giả

Năm
công
bố

Là Tên tạp chí hoặc Loại Tạp chí Số lần
Tập,
tác
kỷ yếu khoa
quốc tế uy trích dẫn
số,
(không
giả
học/ISSN hoặc
tín: ISI,
trang
tính tự
chính
ISBN
Scopus (IF,
trích dẫn)
Qi)
Sau khi bảo vệ luận án TS

Bài báo công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín
Non-ST elevation acute
5
PLOS ONE
Scopus, ISI,
coronary syndrome in
(1*/5
x
eISSN: 1932Pubmed
patients aged 80 years or
6203
IF = 2,776
older in Vietnam: an
observational study
A preliminary study to
5
Australasian
ISI
identify the likely risk for
(1*/5
x
Journal on
PubMed
sarcopenia in older
Ageing
IF= 1,206
hospitalised patients with
ISSN: 1741-6612
cardiovascular disease in
Vietnam
A Pilot Study of the
3
International
Scopus, ISI,
Clinical Frailty Scale to
(1*/3) x
Journal of
Pubmed
Predict Frailty Transition
Environmental
IF = 2,468
and Readmission in Older
Research and
Cite Score:
Patients in Vietnam
Public Health
2,81
ISSN: 1660-4601
Frailty in Older Patients
5
Clinical
Scopus,
with Acute Coronary
(1*/5)
Interventions in
ISI,
Syndrome in Vietnam
x
Aging
PubMed
ISSN: 1178-1998 IF = 2,585 (5
year impact
3,195)
Long-Term Outcomes of
8
Cardiovascular
Scopus,
Left Main Bifurcation
(5/8)
Revascularizatio
ISI,
Double Stenting in Patients
n Medicine
PubMed
with STEMI and
ISSN: 1553-8389 Cite Score:
Cardiogenic Shock
1,29
Usefulness of the Finet law
9
Cardiovascular Scopus, ISI,
to guide stent size selection
9/9
Revascularizatio
PubMed
in ostial left main stenting:
(con Medicine
Cite Score:

15(6): 2020
e02332
72

1

00
1-7

2020

17
(5)
1582

2020

14
22132222

2019

3

20 (8)
663668

2019

2

19
(7 Pt
A)

2018

9

TT

7

8

9

10

11

12

13

Tên bài báo/
báo cáo KH

Số tác
giả

Là Tên tạp chí hoặc Loại Tạp chí Số lần
Tập,
tác
kỷ yếu khoa
quốc tế uy trích dẫn
số,
(không
giả
học/ISSN hoặc
tín: ISI,
trang
tính tự
chính
ISBN
Scopus (IF,
trích dẫn)
Qi)
author
ISSN: 1553-8389
1,29
751)
754

Năm
công
bố

05
(8)
44654467

2019

33
(2)

2019

14 (1)
60-67

2010

14
(1)
76-82

2010

14
(1)
83-90

2010

14
(1)
68-75
16

2010

Comparison with standard
angiographic estimation
Bài báo công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế khác
Impact of Frailty on the
2
International
DOAJ,
Short-Term outcomes in
(1*/2) x
Journal of
HINARI,
Very Elderly Patients with
Current Medical CiteFactor
Acute Myocardial
and
Google
Infarction
Pharmaceutical
Scholar
Research
Scirus
ISSN: 2395-6429 (Elsevier)
IF= 4,656
The Short Term Outcomes
2
International
Google
Of Percutaneous Coronary (1*/2) x
Journal of
Scholar,
Intervention And
Research
Semantic
Conservative Strategy In
Publication
Scholar
The Very Elderly Patients
(IJRP.ORG)
With Acute Myocardial
Infarction
Bài báo công bố trên các tạp chí trong nước
Trước khi bảo vệ luận án TS
Một số đặc điểm về nhồi
4
Tạp chí Y học
máu cơ tim cấp người trẻ(1*/4) x
TP Hồ Chí Minh
so với người cao tuổi tại
ISSN: 1859-1779
bệnh viện Thống Nhất TP.
Hồ Chí Minh
Một số nhận xét về điều trị
5
Tạp chí Y học
nhồi máu cơ tim cấp có
(2/5)
TP Hồ Chí Minh
đoạn ST chênh lên tại bệnh
ISSN: 1859-1779
viện Thống Nhất
Đặc điểm lâm sàng của
5
Tạp chí Y học
bệnh nhân nữ bị hội chứng (3/5)
TP Hồ Chí Minh
vành cấp tại bệnh viện
ISSN: 1859-1779
Thống Nhất
Các biểu hiện tim mạch ở
2
Tạp chí Y học
bệnh nhân cao tuổi suy thận (1*/2) x
TP Hồ Chí Minh
mạn chưa lọc máu chu kì
ISSN: 1859-1779
Chỉ định thuốc không thích
3
Tạp chí Y học

2012
10

TT

14

15

16

17

18

19

20

21

Tên bài báo/
báo cáo KH

Số tác
giả

Năm
công
bố

Là Tên tạp chí hoặc Loại Tạp chí Số lần
Tập,
tác
kỷ yếu khoa
quốc tế uy trích dẫn
số,
(không
giả
học/ISSN hoặc
tín: ISI,
trang
tính tự
chính
ISBN
Scopus (IF,
trích dẫn)
Qi)
(2/3)
TP Hồ Chí Minh
(4)
ISSN: 1859-1779
35-39

hợp ở người cao tuổi điều
trị nội trú tại bệnh viện đa
khoa khu vực Củ Chi
Can thiệp động mạch vành
5
qua da và dự hậu ngắn hạn (1*/5)
nhồi máu cơ tim cấp ở bệnh
nhân cao tuổi
Cơ cấu bệnh tim mạch của
3
người cao tuổi điều trị tại
(2/3)
bệnh viện Thống Nhất năm
2009
Cơ cấu bệnh tiêu hóa của
3
người cao tuổi điều trị tại
(2/3)
bệnh viện Thống Nhất năm
2009
Nghiên cứu đặc điểm lâm
2
sàng ở bệnh nhân nhồi máu (1*/2)
cơ tim cấp trên và dưới 65
tuổi
Nghiên cứu tỷ lệ và mức độ
2
rối loạn chức năng tâm
(1*/2)
trương thất trái trên bệnh
nhân cao tuổi bị đái tháo
đường típ 2
Giá trị của thang điểm
4
Wells trong tầm soát huyết (4/4)
khối tĩnh mạch sâu trên
bệnh nhân cao tuổi có nguy
cơ
Đánh giá suy tim cấp người
3
cao tuổi hậu phẫu hệ tiêu
(3/3)
hóa-gan mật
Nghiên cứu kết quả ngắn và
2
trung hạn (3 năm) của
(1*/2)
phương pháp can thiệp động
mạch vành qua da và nội

x

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

16
(4)
51-57

2012

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

16
(1)
253258
16
(1)
259264
17
(3)
203209
17
(3)
164170

2012

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

18
(1)
221226

2014

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

18
(1)
557561
18
(1)
166174

2014

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

x

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

x

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

x

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

2012

2013

2013

2014

11

TT

22

23

24

25

26

27

28

Tên bài báo/
báo cáo KH

khoa trong điều trị nhồi
máu cơ tim cấp ở bệnh nhân
≥ và <65 tuổi
Tỉ lệ điều trị thuốc chống
huyết khối theo thang điểm
CHADS2/CHA2DS2-VASc
trên người cao tuổi rung nhĩ
không do bệnh lí van tim
Các yếu tố nguy cơ đề
kháng với điều trị aspirin ở
bệnh nhân cao tuổi bệnh
mạch vành đã được can
thiệp mạch vành qua da
Tỉ lệ hiện mắc huyết khối
tĩnh mạch sâu chi dưới trên
bệnh nhân bệnh nội khoa
cấp tính cao tuổi tại bệnh
viện đa khoa tỉnh Bình
Dương
Các yếu tố nguy cơ bệnh
thận do thuốc cản quang sau
chụp động mạch vành qua
da có hoặc không kèm can
thiệp ở người cao tuổi.
Tỉ lệ bệnh thận do thuốc cản
quang sau chụp động mạch
vành qua da có hoặc không
kèm can thiệp ở người cao
tuổi tuổi
Kết quả ngắn hạn phẫu
thuật bắc cầu mạch vành ở
người cao tuổi

Số tác
giả

Năm
công
bố

Là Tên tạp chí hoặc Loại Tạp chí Số lần
Tập,
tác
kỷ yếu khoa
quốc tế uy trích dẫn
số,
(không
giả
học/ISSN hoặc
tín: ISI,
trang
tính tự
chính
ISBN
Scopus (IF,
trích dẫn)
Qi)

3
(2/3)

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

19
(1)
37-41

2015

3
(3/3)

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

19 (1)
48-52

2015

3
(2/3)

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

19
(1)
67-73

2015

3
(2/3)

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

19
(1)
151157

2015

3
(2/3)

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

19
(1)
168173

2015

3
(2/3)

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

19
(1)
358363

2015

20
(1)
151-

2016

Sau khi bảo vệ luận án TS
Đặc điểm tổn thương và kết
4
Tạp chí Y học
quả can thiệp động mạch
(1*/4) x
TP Hồ Chí Minh
vành qua da ở bệnh nhân
ISSN: 1859-1779

12

TT

29

30

31

32

33

34

35

Tên bài báo/
báo cáo KH

cao tuổi suy thận mạn giai
đoạn cuối lọc máu chu kì
Nghiên cứu đặc điểm tổn
thương động mạch vành ở
bệnh nhân hội chứng mạch
vành cấp rất cao tuổi
Đặc điểm và tiên lượng
ngắn hạn nhồi máu cơ tim
cấp típ 2 tại bệnh viện
Thống Nhất
Nghiên cứu mối liên quan
giữa nồng độ acid uric máu
và tử vong ngắn hạn ở bệnh
nhân nhồi máu cơ tim cấp
Ảnh hưởng của tình trạng
hoạt động chức năng cơ bản
và chuyên khoa điều trị đến
tỉ lệ sử dụng thuốc kháng
đông trên bệnh nhân cao
tuổi có rung nhĩ không do
bệnh van tim tại bệnh viện
Trưng Vương
Tỉ lệ điều trị thuốc kháng
đông theo thang điểm
CHA2DS2-VASc trên người
cao tuổi rung nhĩ không do
bệnh lí van tim tại bệnh
viện Trưng Vương
Nghiên cứu đặc điểm lâm
sàng, cận lâm sàng nhồi
máu cơ tim cấp thất phải ở
bệnh nhân cao tuổi
Nghiên cứu kết quả ngắn
hạn của phương pháp can
thiệp động mạch vành qua
da ở bệnh nhân hội chứng
mạch vành cấp rất cao tuổi

Số tác
giả

Năm
công
bố

Là Tên tạp chí hoặc Loại Tạp chí Số lần
Tập,
tác
kỷ yếu khoa
quốc tế uy trích dẫn
số,
(không
giả
học/ISSN hoặc
tín: ISI,
trang
tính tự
chính
ISBN
Scopus (IF,
trích dẫn)
Qi)
159

3
(2/3)

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

3
(2/3)

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

21
(1)
199204
21
(1)
205214
21 (1)
215221

5
(1*/5)

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

3
(2/3)

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

21 (1)
246251

2017

3
(2/3)

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

21 (1)
252257

2017

5
(1*/5)

22 (6)
64-70

2018

x

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

22 (1)
14-21

2018

x

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

2
(1*/2)

x

2017

2017

2017

13

TT

Tên bài báo/
báo cáo KH

36

Nghiên cứu đặc điểm và
tiên lượng ngắn hạn hội
chứng động mạch vành cấp
ở bệnh nhân nữ cao tuổi.
Xác định mối liên quan giữa
suy yếu (frailty syndrome)
và biến cố tim mạch nặng
(major cardiac events) trên
bệnh nhân cao tuổi mắc
bệnh động mạch vành mạn
tính
Tỉ lệ suy yếu, đặc điểm các
tiêu chí thành phần chẩn
đoán suy yếu theo tiêu
chuẩn Fried và các yếu tố
liên quan trên bệnh nhân
cao tuổi mắc bệnh động
mạch vành mạn tính
Mối liên quan của tình trạng
hạn chế chức năng với các
yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân
suy tim mạn cao tuổi tại
bệnh viện Thống Nhất
Tỷ lệ hạn chế chức năng và
bệnh đi kèm trên người cao
tuổi suy tim mạn tại bệnh
viện Thống Nhất
Nghiên cứu đặc điểm xuất
huyết não tại bệnh viện
Nhân Dân 115
Đặc điểm lâm sàng và cận
lâm sàng của bệnh nhân cao
tuổi thuyên tắc phổi tại
bệnh viện Thống Nhất
Khảo sát các bệnh tim mạch
ở bệnh nhân bệnh thận mạn
giai đoạn cuối đang lọc máu

37

38

39

40

41

42

43

Số tác
giả

Năm
công
bố

Là Tên tạp chí hoặc Loại Tạp chí Số lần
Tập,
tác
kỷ yếu khoa
quốc tế uy trích dẫn
số,
(không
giả
học/ISSN hoặc
tín: ISI,
trang
tính tự
chính
ISBN
Scopus (IF,
trích dẫn)
Qi)
2
Tạp chí Y học
22 (1)
(2/2)
TP Hồ Chí Minh
22-29
ISSN: 1859-1779

2018

2
(2/2)

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

22 (1)
42-47

2018

3
(2/3)

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

22 (1)
48-54

2018

2
(1*/2)

22 (1)
103110

2018

x

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

22 (1)
111118

2018

x

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779
Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779
Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

22 (1)
270277
22 (2)
224230

2018

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

22 (2)
284288

2018

3
(1*/3)

5
(5/5)
3
(1/3)

3
(3/3)

2018

14

TT

44

45

46

47

48

49

50

51

Tên bài báo/
báo cáo KH

chu kỳ tại bệnh viện Thống
Nhất TP. Hồ Chí Minh
Suy yếu và tiên lượng ngắn
hạn hội chứng vành cấp ở
bệnh nhân cao tuổi
Kết cục lâm sàng ba tháng
của can thiệp mạch vành
qua da sớm so với điều trị
nội khoa bảo tồn trên bệnh
nhân cao tuổi nhồi máu cơ
tim cấp không ST chênh lên
nguy cơ cao
Nghiên cứu đặc điểm tổn
thương động mạch vành ở
bệnh nhân cao tuổi nhồi
máu cơ tim cấp thất phải
Nghiên cứu ứng dụng mô
hình Diamond-Forrester mở
rộng trong chẩn đoán bệnh
động mạch vành ở người
cao tuổi
Nghiên cứu tỉ lệ suy yếu và
một số yếu tố liên quan ở
bệnh nhân hội chứng vành
cấp cao tuổi
Tỉ lệ tử vong tại thời điểm
30 ngày sau xuất viện trên
bệnh nhân xuất huyết não
tại bệnh viện Nhân Dân 115
Tử vong nội viện của can
thiệp mạch vành qua da
sớm so với điều trị nội khoa
bảo tồn trên bệnh nhân cao
tuổi nhồi máu cơ tim cấp
không ST chênh lên nguy
cơ cao
Chỉ số chức năng tâm

Số tác
giả

2
(1*/2)

Năm
công
bố

Là Tên tạp chí hoặc Loại Tạp chí Số lần
Tập,
tác
kỷ yếu khoa
quốc tế uy trích dẫn
số,
(không
giả
học/ISSN hoặc
tín: ISI,
trang
tính tự
chính
ISBN
Scopus (IF,
trích dẫn)
Qi)

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779
Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

23 (2)
51-57

2019

23 (2)
58-63

2019

23 (2)
176181

2019

x

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

23 (2)
182188

2019

x

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

23 (2)
189195

2019

2
(2/2)

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

23 (1)
6-13

2019

4
(2/4)

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

23 (3)
47-51

2019

3

Tạp chí Y học

23 (3)

2019

3
(1*/3)

2
(1*/2)

3
(1*/3)

2
(1*/2)

x

x

x

15

TT

52

53

54

55

56

57

58

59

Tên bài báo/
báo cáo KH

Số tác
giả

trương thất trái ở bệnh nhân
tăng huyết áp có phì đại
đồng tâm và phì đại lệch
tâm
Mối liên quan giữa hình thái 3
và chức năng tâm trương
(3/3)
thất trái ở bệnh nhân tăng
huyết áp
Rối loạn chức năng tâm
2
trương thất trái ở người cao (1*/2)
tuổi tăng huyết áp
Hình thái thất trái ở bệnh
3
nhân tăng huyết áp
(3/3)
Ảnh hưởng của chức năng
thận lên tăng kali máu của
bệnh nhân nội trú tại bệnh
viện Thống Nhất
Tần suất, biểu hiện lâm
sàng và điện tâm đồ tăng
kali máu của bệnh nhân nội
trú tại bệnh viện Thống
Nhất
So sánh kết cục lâm sàng
ngắn hạn của can thiệp
mạch vành qua da sớm và
điều trị nội khoa bảo tồn ở
bệnh nhân trên và dưới 75
tuổi nhồi máu cơ tim cấp
không ST chênh lên nguy
cơ cao
Nghiên cứu tiên lượng ngắn
hạn trên bệnh nhân suy tim
cấp rất cao tuổi

Kết cục lâm sàng 3 tháng

Năm
công
bố

Là Tên tạp chí hoặc Loại Tạp chí Số lần
Tập,
tác
kỷ yếu khoa
quốc tế uy trích dẫn
số,
(không
giả
học/ISSN hoặc
tín: ISI,
trang
tính tự
chính
ISBN
Scopus (IF,
trích dẫn)
Qi)
(3/3)
TP Hồ Chí Minh
52-58
ISSN: 1859-1779

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

23 (3)
70-76

2019

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779
Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779
Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

23 (3)
77-82

2019

23 (3)
84-89

2019

23 (3)
142146

2019

7
(6/7)

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

23 (3)
157162

2019

3
(1*/3)

x

Tạp chí Y học
Việt Nam
ISSN: 1859-1868

484
2019
(số đặc
biệt)
360367

x

Tạp chí Y học
Việt Nam
ISSN: 1859-1868

484
2019
(số đặc
biệt)
368373
24 (1) 2020

x

7
(6/7)

2
(2*/2)

3

Tạp chí Y học

16

TT

60

61

62

63

Tên bài báo/
báo cáo KH

sau xuất viện trên bệnh
nhân hội chứng vành cấp
không ST chênh lên rất cao
tuổi
Khảo sát tỉ lệ thiếu cơ và
các mối liên quan trên bệnh
nhân cao tuổi có bệnh tim
mạch nội viện
Khảo sát tỷ lệ suy yếu và
các yếu tố liên quan với suy
yếu ở bệnh nhân cao tuổi tại
khoa lão bệnh viện Nguyễn
Trãi
Nghiên cứu mối liên quan
giữa tình trạng suy yếu và
tái nhập viện ở bệnh nhân
cao tuổi
Khảo sát mối liên quan giữa
thiếu cơ với tái nhập viện ở
bệnh nhân cao tuổi có bệnh
tim mạch nội viện

Số tác
giả

Là Tên tạp chí hoặc Loại Tạp chí Số lần
Tập,
tác
kỷ yếu khoa
quốc tế uy trích dẫn
số,
(không
giả
học/ISSN hoặc
tín: ISI,
trang
tính tự
chính
ISBN
Scopus (IF,
trích dẫn)
Qi)
(3*/3) x
TP Hồ Chí Minh
49-54
ISSN: 1859-1779

Năm
công
bố

3
(1*/3)

3
(3*/3)

2
(1*/2)

2
(1*/2)

24 (2)
64-70

2020

x

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

24
(2)
71-76

2020

x

Tạp chí Y học
TP Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1779

489
(1)
23-27

2020

x

Tạp chí Y học
Việt Nam
ISSN: 1859-1868

489
(1)
30-34

2020

x

Tạp chí Y học
Việt Nam
ISSN: 1859-1868

Trong đó, bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín sau khi được cấp bằng TS:
-

-

-

-

Tan Van Nguyen, Khai Xuan Bui, Khuong Dang Tran, Duong Le, Tu Ngoc Nguyen
(2020). Non-ST elevation acute coronary syndrome in patients aged 80 years or older in
Vietnam: an observational study. PLOS ONE 15(6): e0233272. (Scopus, ISI, Pubmed,
eISSN: 1932-6203; IF = 2,776).
Tan Van Nguyen, Khuong Dang Tran, Khai Xuan Bui, Duong Le, Tu Ngoc Nguyen
(2020). A preliminary study to identify the likely risk for sarcopenia in older hospitalised
patients with cardiovascular disease in Vietnam. Australasian Journal on Ageing, 00: 1-7
(ISI, PubMed, IF= 1,206; ISSN: 1741-6612).
Tan Van Nguyen, Thuy Thanh Ly, Tu Ngoc Nguyen (2020). A Pilot Study of the
Clinical Frailty Scale to Predict Frailty Transition and Readmission in Older Patients in
Vietnam. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5):
1582 (Scopus, ISI, ISSN 1660 – 4601; Cite Score: 2,81; IF = 2,468).
Tan Van Nguyen, Duong Le, Khuong Dang Tran, Khai Xuan Bui, Tu Ngoc Nguyen
(2019). Frailty in Older Patients with Acute Coronary Syndrome in Vietnam. Clinical

17

-

-

Interventions in Aging, 14: 2213 – 2222 (Scopus, ISI, PubMed; ISSN 1178 – 1998; IF =
2,585; 5 year impact 3,195).
Gianluca Rigatelli, Marco Zuin, Huy Dinh, Sara Giatti, Van Tan Nguyen, NehaMaddal,
Fabio Dell'Avvocata, Ramesh Daggubati (2019). Long-TermOutcomes of Left Main
Bifurcation Double Stenting in Patients with STEMI and Cardiogenic Shock.
Cardiovascular Revascularization Medicine, 20(8): 663-668 (Scopus, ISI, PubMed; Cite
Score: 1,29; ISSN 1553-8389).
Rigatelli G, Marco Zuin, Federico Ronco, Francesco Caprioglio, Daniele Cavazzini, Sara
Giatti, Gabriele Braggion, Stefano Perilli, Van Tan Nguyen (2018). Usefulness of the
Finet law to guide stent size selection in ostial left main stenting: Comparison with
standard angiographic estimation. Cardiovascular Revascularization Medicine, 19 (7 Pt
A): 751-754 (Scopus, ISI, PubMed; Cite Score: 1,29; ISSN 1553-8389).

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích
TT

Tên bằng độc quyền sáng chế,
giải pháp hữu ích

Tên cơ
quan cấp

Ngày tháng
năm cấp

Số tác giả

- Trong đó, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích cấp sau khi được công nhận PGS
hoặc cấp bằng TS:
7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế (Tên giải thưởng, quyết định trao giải thưởng,...)
TT

Tên giải thưởng

Cơ quan/tổ chức
ra quyết định

Số quyết định và
ngày, tháng, năm

Số tác giả

- Trong đó, giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc 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
- Tham gia xây dựng đổi mới chương trình đào tạo chuyên ngành Lão khoa dành cho sinh
viên Y đa khoa năm thứ 5 Đại Học Y dược TP. Hồ Chí Minh.
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): …………
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+ 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 thiếu: ……
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)
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: …………………………………………………………………
+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH
Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác
giả chính theo quy định: ……………………………………………………….…………
(*) Các công trình khoa học thay thế không được tính vào tổng điểm.
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.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020
Người đăng ký

Nguyễn Văn Tân
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