Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN

Mẫu số 01
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: Y học

;

; Nội dung không đúng thì để trống: □)

Giảng viên thỉnh giảng 
Chuyên ngành: Y học cổ truyền

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên người đăng ký: PHẠM HỒNG VÂN
2. Ngày tháng năm sinh: 14/4/1970;

Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 
4. Quê quán: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
5. Chỗ ở hiện nay: 407- Nhà K1- Tập thể Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
6. Địa chỉ liên hệ: Bệnh viện Châm cứu Trung ương, số 49, phố Thái Thịnh, quận Đống
Đa, TP Hà Nội.
Điện thoại nhà riêng

Điện thoại di động: 0904306556

E-mail: vankhth@gmail.com

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):
Từ năm 1993 đến năm 2004: Bác sĩ, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bộ Y tế.
Từ năm 2004 đến năm 2009: Thạc sỹ y học, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bộ Y tế.
Từ năm 2004 đến năm 2005: Chuyên gia châm cứu tại Trung tâm châm cứu Hồ Chí Minh
ở TP. Monterrey- Mexico.
Từ năm 2009 đến năm 2014: Thạc sỹ y học, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh
viện Châm cứu Trung ương, Bộ Y tế.
Từ năm 2014 đến năm 2017: Tiến sỹ y học, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện
Châm cứu Trung ương, Bộ Y tế.
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Từ năm 2017 đến tháng 02/2020: Tiến sỹ y học, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh
viện Châm cứu Trung ương, Bộ Y tế.
Từ tháng 02/2020 đến nay: Tiến sỹ y học, Phó giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung
ương, Bộ Y tế.
Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc;

Chức vụ cao nhất đã qua: Phó giám đốc.

Cơ quan công tác hiện nay: Bệnh viện Châm cứu TW, Bộ Y tế.
Địa chỉ cơ quan: Số 49, phố Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại cơ quan: 0243 5627158
Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học:
- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.
8. Đã nghỉ hưu: chưa
9. Học vị:
- Được cấp bằng Đại học ngày 20/10/1993, ngành: Y, chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa;
Nơi cấp bằng bác sỹ: Đại học Y Hà Nội, Việt Nam
- Được cấp bằng Thạc sỹ y học ngày 13/5/2004, chuyên ngành: Châm cứu;
Nơi cấp bằng Thạc sỹ: Đại học Y Hà Nội, Việt Nam
- Được cấp bằng Tiến sỹ y học ngày 10/3/2015, chuyên ngành: Y học cổ truyền;
Nơi cấp bằng Tiến sỹ: Đại học Y Hà Nội, Việt Nam.
10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: chưa.
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐCDGS cơ sở: Học viện Y Dược học
cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế.
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐCDGS ngành, liên ngành: Y học.
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
- Nghiên cứu về kinh lạc, huyệt vị
- Nghiên cứu chứng minh cơ chế tác dụng của châm cứu
- Nghiên cứu kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại trong điều trị các bệnh
mạn tính bằng các phương pháp điều trị không dùng thuốc của y học cổ truyền (điện
châm, thủy châm, bấm huyệt, cấy chỉ, cứu..) kết hợp dùng thuốc Y học cổ truyền và điều
trị bằng thuốc tây y và các phương pháp phục hồi chức năng; Nghiên cứu điều trị hỗ trợ
cai nghiện (rượu, ma tuý) bằng điện châm.
14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:
- Đã hướng dẫn 09 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.
- Đang hướng dẫn 03 học viên cao học
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- Là thư ký khoa học của 3 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 1 đề tài khoa học cấp Bộ
Y tế đã được nghiệm thu.
- Đã hoàn thành 3 đề tài nhánh cấp Nhà nước.
- Đã hoàn thành 13 đề tài NCKH cấp cơ sở.
- Đã công bố 65 bài báo khoa học, 07 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế, trong đó
có 05 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín (ứng viên là tác giả chính của 03 và
đồng tác giả chính 02 bài báo quốc tế uy tín).
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):
 1 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt

Nam năm 2011 theo quyết định số 2174/QĐ-TTg ngày 06/12/2011;
 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Y tế (Quyết định số 1847/QĐ-BTY

ngày 27/5/2014 và Quyết định số 2469/QĐ-CTN ngày 14/6/2019);
 Đạt danh hiệu Thầy thuốc ưu tú theo Quyết định số 463/QĐ-CTN ngày 24/2/2014

của Chủ tịch Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
 6 lần được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vào các năm 2009, 2010, 2011, 2015

(2 lần) và 2017;
 12 năm liên tục (từ năm 2007 đến 2019) đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Bệnh viện

Châm cứu Trung ương;
 Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam theo Quyết định số

37/QĐ-CĐYT ngày 29/01/2016 ;
 Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông theo Quyết định số 213/QĐ-BYT ngày

20/01/2017.
16. Kỷ luật: 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:
Về tư tưởng, đạo đức, tác phong: Có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành
nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn tu dưỡng phẩm chất
đạo đức, giữ gìn tư cách lối sống khiêm tốn, trung thực, giản dị. Xây dựng và giữ gìn mối
đoàn kết thống nhất nội bộ, quan hệ đúng mực với đồng nghiệp, bệnh nhân, sinh viên và
học sinh. Tận tụy và say mê với sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân
dân, hết lòng với học viên và người bệnh, dảm bảo chất lượng đào tạo. Chấp hành nghiêm
các quy chế đào tạo như quy chế giảng dạy, nghiên cứu…Có tín nhiệm cao trước tập thể
cán bộ viên chức Bệnh viện Châm cứu TW cũng như trước Ban giám hiệu và học viện của
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, được mọi người tin yêu, quý mến.
Về chuyên môn: Tích cực tìm tòi áp dụng các phương pháp giảng dạy mới để
không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đạo học, lấy người học làm trung
tâm, quan tâm đến chất lượng bài giảng. Khi lên lớp để truyền đạt kiến thức tốt nhất cho học
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viên. Trong quá trình hướng dẫn học viên luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tốt nhất
cho học viên phát huy tố chất và năng lực bản thân. Triển khai nhiều hướng nghiên cứu
mới góp phần hiện đại hóa ngành Châm cứu và thực hiện tốt chỉ thị của Chính phủ kết hợp
Y học cổ truyền với Y hoc hiện đại phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Có ý thức quan tâm và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ
trong bệnh viện được đi đào tạo nâng cao trình độ ở các cấp học như cao học, nghiên cứu
sinh; truyền cho các cán bộ trẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà bản thân đã có được,
tạo cho các cán bộ trẻ có lòng yêu nghề, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc.
Với tất cả những điều đã thực hiện, tôi tự nhận thấy mình trong những năm qua đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, đạt đủ tiêu chuẩn và nhiệm vụ
của giảng viên theo Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06 tháng 6
năm 2011 của Bộ Nội vụ- Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (*):
- Tổng số: 11 năm (2009 – nay).
- 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

1.

2014 - 2015

2.

2015- 2016

3.

2016 - 2017

Số đồ
Số lượng giờ
Số lượng NCS
Tổng số giờ
Số lượng án, khóa giảng dạy trực
đã hướng dẫn
giảng trực
ThS/CK2/ luận tốt tiếp trên lớp
tiếp/giờ quy
BSNT đã nghiệp
đổi/Số giờ
Chính Phụ hướng dẫn ĐH đã
ĐH
SĐH
định mức
HD
154

24

178/178/140

3

122

8

205/205/135

2

144

8

202/202/135

3 năm học cuối
4.

2017 - 2018

2

136

12

148/148/135

5.

2018 - 2019

4

136

12

148/148/135

6.

2019 - 2020

2

134

12

146/146/135

(*) - 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: Tiếng Anh
a) Được đào tạo ở nước ngoài:
- Học ĐH

; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ………
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- Bảo vệ luận văn ThS
năm……

hoặc luận án TS hoặc TSKH ; tại nước: ……….

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 B2 tiêu chuẩn Châu Âu. ..
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
Trách nhiệm
Ngày, tháng,
hướng dẫn Thời gian
Họ tên NCS
năm được
hoặc
hướng
dẫn
Cơ
sở
đào
HVCH/
TT
cấp bằng/có
HVCH/CK2
từ … đến
tạo
quyết định
NCS CK2/BS Chính Phụ
/BSNT
…
cấp bằng
NT
Đối tượng

1.

Hoàng Văn
Hiếu

x

x

2. Nguyễn Hữu
Khoa

x

x

3.

Nguyễn
Quang Thiền

x

x

4.

Võ Đại
Quỳnh

x

5.

Ngô Chiến
Thuật

x

6.

Vũ Đức Hải

x

7.

Trịnh Thị
Hương
Giang

x

x

x

x

x
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Học viện Y
Dược học
2014- 2016
cổ truyền
Việt Nam
Học viện Y
Dược học
2014- 2016
cổ truyền
Việt Nam
Học viện Y
Dược học
2014- 2016
cổ truyền
Việt Nam
Học viện Y
Dược học
2015- 2017
cổ truyền
Việt Nam
Học viện Y
Dược học
2015- 2017
cổ truyền
Việt Nam
Học viện Y
Dược học
2016- 2018
cổ truyền
Việt Nam
2016- 2018

Đại Học Y
Hà Nội

2016

2016

2016

2017

2017

2018

2019
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8.

Phạm Văn
Thi

9.

Trần Hoàng
Tuấn

x

x

x

Học viện Y
Dược học
2017- 2019
cổ truyền
Việt Nam
Học viện Y
Dược học
2017- 2019
cổ truyền
Việt Nam

2019

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

TT Tên sách

Nhà xuất
Loại sách
bản và Số tác
(CK, GT,
Chủ biên
năm xuất giả
TK, HD)
bản

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

1
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: 1756; 145-329).
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT

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

Thời gian
nghiệm thu
CN/
Mã số và cấp quản Thời gian
(ngày,
PCN/
lý
thực hiện
tháng,
TK
năm)/Xếp
loại KQ

Trước khi bảo vệ luận án Tiến sĩ
1.

Nghiên cứu cơ sở khoa học
của điện châm trong điều trị
một số chứng đau

2.

Xây dựng quy trình điện
châm, điện châm kết hợp
thuốc hỗ trợ điều trị đau sau
mổ bướu cổ

TK

CN

KC.10.30/06-10
Cấp Nhà nước

2009- 2010

Đề tài nhánh
của đề tài
KC10.30/06-10

09/9/2010
2009- 2010
Khá

Cấp Nhà nước
6

17/01/2011
Đạt
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3.

4.

Nghiên cứu ứng dụng kỹ
thuật ít xâm lấn trong điều
trị bệnh lý cột sống
Nghiên cứu ứng dụng kỹ
thuật laser châm kết hợp đại
trường châm điều trị đau do
thoái hóa cột sống thắt lưng

KC10.01/11-15

TK

Cấp Nhà nước

2012- 2013

15/4/2014
Đạt

Đề tài nhánh
của đề tài

CN

5.

Nghiên cứu hoàn thiện quy
trình đại trường châm điều
trị đau do thoái hóa cột sống

TK

6.

Nghiên cứu đặc điểm lâm
sàng và hiệu quả của điện
châm trong điều trị hỗ trợ
cai nghiện ma tuý nhóm
opiat thể Phế- Đại trường.

CN

7.

Nghiên cứu sự biến đổi một
số chỉ số lâm sàng và cận
lâm sàng ở bệnh nhân điều
trị hỗ trợ cai nghiện ma tuý
nhóm opiat thể Phế- Đại
trường.

KC10.01/11-15
Cấp Nhà nước

24/3/2013
Khá

2013- 2015

09/3/2015
Xuất sắc

Cơ sở

2012

22/11/2012
Xuất sắc

CN

Cơ sở

2013

05/12/2013
Xuất sắc

8.

Nghiên cứu đặc điểm huyệt
Thận du ở người Việt Nam
bình thường khỏe mạnh

CN

Cơ sở

2013

12/12/2013
Xuất sắc

9.

Nghiên cứu sự biến đổi một
số đặc điểm huyệt Thận du ở
bệnh nhân đau thắt lưng thể
thận hư dưới ảnh hưởng của
điện châm

CN

Cơ sở

2014

17/10/2014
Xuất sắc

Đánh giá hiệu quả của điện
10. châm trong điều trị đau thắt
lưng thể thận hư

Cấp Bộ Y tế

2012- 2013

Cơ sở

CN

2014

28/11/2014
Xuất sắc

Sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ
Nghiên cứu tác dụng chống
viêm giảm đau của thủy
châm chế phẩm chứa nọc
11. ong trên bệnh nhân thoái
hóa cột sống, thoái hóa khớp
gối, viêm quanh khớp vai.
Nghiên cứu tác dụng chống
viêm giảm đau của thủy
12. châm chế phẩm chứa nọc
ong trên bệnh nhân thoái
hóa khớp gối.

KC.10.14/16- 20

TK

Cấp Nhà nước

2017- 2019

05/6/2020
Đạt

Đề tài nhánh
05/9/2019
của đề tài
2017- 2019
KC.10.14/16- 20
Khá
cấp Nhà nước

CN
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Nghiên cứu đặc điểm mô
hình bệnh tật Nhi khoa tại
13. bệnh viện Châm cứu Trung
ương trong 5 năm (20102014).

CN

Cơ sở

2015

Nghiên cứu sự biến đổi điện
cơ bề mặt ở bệnh nhân đau
14. thắt lưng thể thận hư được
điều trị bằng điện châm.

CN

Cơ sở

2015

Đánh giá tác dụng của điện
châm kết hợp chiếu đèn
15. hồng ngoại và kéo giãn cột
sống trong điều trị thoát vị
đĩa cột sống thắt lưng

CN

Cơ sở

2016

Nghiên cứu đặc điểm lâm
sàng và hiệu quả điều trị
16. thiểu năng tuần hoàn não
mạn tính do thoái hóa cột
sống cổ bằng điện châm

CN

Cơ sở

2016

Đánh giá tác dụng điều trị
thoái hóa khớp gối bằng
17. phương pháp điện châm kết
hợp tập dưỡng sinh

CN

Cơ sở

2017

Đánh giá tác dụng điều trị
viêm quanh khớp vai thể
18. đơn thuần của điện châm kết
hợp sóng xung kích

CN

Cơ sở

2017

Đánh giá hiệu quả của điện
châm kết hợp tập dưỡng
19. sinh trong điều trị huyết áp
thấp nguyên phát

CN

Cơ sở

2018

Đánh giá hiệu quả điều trị
hội chứng cổ vai cánh tay do
20. THCS cổ bằng điện châm,
XBBH kết hợp thủy châm
Nucleo C.M.P

CN

Cơ sở

2019

29/11/2015
Xuất sắc

29/11/2015
Xuất sắc

13/3/2017
Xuất sắc

14/3/2017
Xuất sắc

08/11/2017
Xuất sắc

09/11/2017
Xuất sắc

12/12/2018
Xuất sắc

27/11/2019
Xuất sắc

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)
8
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7.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT

Tên bài báo/báo cáo
KH

Đánh giá tác dụng của
điện châm trong điều trị
1. hỗ trợ cai nghiện ma tuý
nhóm opiate thể PhếĐại trường.
Nghiên cứu đặc điểm
sinh học của huyệt Thận
2. du ở người Việt Nam
lứa tuổi 18- 24.
Nghiên cứu tác dụng
của điện châm trong
3. điều trị đau thắt lưng
thể thận hư

Số
tác
giả

3

3

3

Nghiên cứu đặc điểm
của huyệt Thận du trên
4. bệnh nhân đau thắt lưng
thể thận hư

3

Nghiên cứu đặc điểm
5. sinh học của huyệt Thận
du ở người trưởng thành

3

Đặc điểm lâm sàng và
cận lâm sàng của bệnh
6. nhân đau thắt lưng thể
thận hư
Nghiên cứu đặc điểm
mô hình bệnh tật nhi
7. khoa tại bệnh viện
Châm cứu TW 5 năm
2011- 2015
Nghiên cứu đặc điểm
lâm sàng và hiệu quả
8. điện châm trong điều trị
hỗ trợ cai nghiện ma túy
nhóm oipat thế Phế- Đại
trường

Loại
Tên tạp chí Tạp chí
hoặc kỷ yếu quốc tế
Là tác
khoa
uy tín:
giả chính
học/ISSN
ISI,
hoặc ISBN Scopus
(IF, Qi)
Bài báo trong nước
Tạp chí Châm
cứu Việt Nam
ISSN:
1859- 0705



Tạp chí Y
Dược học
quân sự ISSN:
1859- 0748



Tạp chí Y học
thực hành
ISSN:
1859-1663



Tạp chí Y học
thực hành
ISSN:
1859-1663

Tạp chí Châm
cứu Việt Nam
ISSN:
1859- 0705
Sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ
Tạp chí Y học
thực hành
2

ISSN:
1859-1663
1

1





Tạp chí Y học
thực hành
ISSN:
1859-1663

Tạp chí Y học
thực hành
ISSN:
1859-1663
9

Số lần
trích
dẫn
Năm
Tập, số,
(không
công
trang
tính tự
bố
trích
dẫn)

51,
26-30 2004

38, 2013
6,
39-45
868, 2013
5,
12-15
895, 2013
12,
43-46
1,
2014
22- 28

976,
2015
9,
76-79
996, 2016
2,
11-14

1027, 2016
11,
74-78
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Đánh giá sự biến đổi
một số đặc điểm sinh
học huyệt Nguyên của
kinh túc Thiếu âm thận
9.
và kinh Túc quyết âm
can ở bệnh nhân nghiện
ma túy ảnh hưởng của
điện châm
Nghiên cứu một số đặc
điểm sinh học huyệt
10.
Thận du ở người Việt
Nam trưởng thành
Nghiên cứu sự biến đổi
một số chỉ số lâm sàng
và cận lâm sàng ở bệnh
11. nhân điều trị hỗ trợ cai
nghiện ma túy nhóm
oipat thế Phế- Đại
trường bằng điện châm
Nghiên cứu sự biến đổi
một số đặc điểm huyệt
12. thận du ở bệnh nhân
đau thắt lưng dưới ảnh
hưởng của điện châm
Đặc điểm lâm sàng
bệnh nhân thoát vị đĩa
13. đệm cột sống thắt lưng
điều trị tại Bệnh viện
Châm cứu Trung ương
Nghiên cứu hiệu quả
điều trị đau do thoát vị
14. đĩa đệm cột sống bằng
điện châm kết hợp kéo
giãn cột sống
Đánh giá hiệu quả của
15. điện châm trong điều trị
hỗ trợ cai nghiện ma túy
thể can thận
Nghiên cứu đặc điểm
sinh học huyệt Nguyên
16. của kinh túc thiếu âm
Thận và túc Quyết âm
Can ở bệnh nhận nghiện
ma túy thể Can Thận
Nghiên cứu đặc điểm
lâm sàng và hiệu quả
17. của điện châm kết hợp
sóng xung kích trong
điều trị viêm quanh
khớp vai

3

Tạp chí Y học
thực hành
ISSN:
1859-1663

Tạp chí Y học
Việt Nam
ISSN:
1859- 1868

3



1



Tạp chí Y học
Việt Nam
ISSN:
1859- 1868

1



Tạp chí Y học
Việt Nam
ISSN:
1859- 1868
Tạp chí Y
Dược cổ
truyền Việt
Nam
ISSN:
2354- 1334
Tạp chí Y học
thực hành
ISSN:
1859-1663

3

3

Tạp chí Y học
thực hành
ISSN:
1859-1663

2

1

3



1030, 2016
12,
61-63

446, 2016
1,
17-20

446,
2,
7-11

2016

447,
1,
5-9

2016

8,
2016
41-46

1032, 2017
1,
17-21

1032, 2017
1,
45-47

Tạp chí Y học
thực hành
ISSN:
1859-1663

1032, 2017
1,
80-84

Tạp chí Y học
thực hành
ISSN:
1859-1663

1057, 2017
9,
154158
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Đánh giá hiệu quả của
điện châm kết hợp tập
18. dưỡng sinh trong điều trị
thoái hóa khớp gối
So sánh tác dụng của
điện châm và điện châm
19. kết hợp laser châm
trong điều trị đau thắt
lưng
Bước đầu nhận xét mối
liên hệ giữa đặc điểm
lâm sàng và sự biến đổi
20. của chỉ số lưu huyết não
ở bệnh nhân thiểu năng
tuần hoàn não được
điều trị bằng điện châm
Nghiên cứu biến đổi
lâm sàng và điện cơ ở
21. bệnh nhân đau thắt lưng
dưới ảnh hưởng của
điện châm
Nghiên cứu đặc điểm
lâm sàng và hiệu quả
22. của điện châm trong
điều trị thiểu năng tuần
hoàn não mạn tính do
thoái hóa cột sống cổ
Nghiên cứu sự biến đổi
điện não, lưu huyết não
của bệnh nhân thiểu
23. năng tuần hoàn não mạn
tính do thoái hóa cột
sống cổ dưới ảnh hưởng
của điện châm
Đánh giá hiệu quả điều
trị thoát vị đĩa đệm cột
sống thắt lưng bằng
24. phương pháp kết hợp
điện châm với chiếu
đèn hồng ngoại và kéo
giãn cột sống
Đánh giá hiệu quả của
điện châm giảm đau
25.
trên bệnh nhân sau phẫu
thuật bướu tuyến giáp

3

Tạp chí Y học
thực hành

1064,

ISSN:

47-49

12,

2017

1859-1663
1



Tạp chí Châm
cứu Việt Nam
ISSN:
1859- 0705

1



Tạp chí Châm
cứu Việt Nam
ISSN:

2,

2017

21-25

3,

2017

16-21

1859- 0705

2



Tạp chí Y
Dược học
quân sự ISSN:
1859- 0748

2

42,
2,

2017

92-99

Tạp chí Y học
Việt Nam

455,

ISSN:

11- 16

2017

1,

1859- 1868
1



Tạp chí Y học
Việt Nam

445,

ISSN:

7- 11

2017

1,

1859- 1868
Tạp chí Y
Dược cổ
truyền Việt
Nam

3

ISSN:

Đặc
biệt,

2017

110117

2354- 1334

2



Tạp chí Y
Dược học
quân sự ISSN:
1859- 0748
11

42,
9,
106-112

2017
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Đánh giá hiệu quả điều
chỉnh thành phần lipid
26. máu của bài thuốc Bán
hạ bạch truật thiên ma
thang kết hợp Laser nội
mạch
Nghiên cứu ảnh hưởng
của điện châm với tần
27. số khác nhau lên hiệu
quả giảm đau sau mỗ
bướu tuyến giáp
Đánh giá tác dụng tăng
cường khám phá, giảm
28. lo âu của cao chiết
Chiêu liêu cườm trong
bài tập môi trường mở
Thay đổi một số chỉ số
sinh lý và hóa sinh trên
29. bệnh nhân đau thắt lưng
được điều trị bằng điện
châm
Đánh giá sự cải thiện
vận động cột sống thắt
lưng ở bệnh nhân thoát
30. vị đĩa đệm được điều trị
kết hợp điện châm với
chiếu đèn hồng ngoại và
kéo giãn cột sống
Cải thiện chức năng
khớp vai theo thang
điểm constant ở bệnh
31. nhân viêm quanh khớp
vai thể đơn thuần điều
trị bằng điện châm kết
hợp sóng xung kích
Nghiên cứu biến đổi triệu
chứng lâm sàng và cận
32. lâm sàng ở bệnh nhân
thoái hóa khớp gối được
điều trị bằng điện châm
kết hợp tập dưỡng sinh
Đánh giá cải thiện tầm
vận động khớp vai dưới
ảnh hưởng của điện
33. châm kết hợp sóng xung
kích trên bệnh nhân
viêm quanh khớp vai thể
đơn thuần

Tạp chí Y
Dược học cổ
truyền quân sự
ISSN:
1859- 3755

3

2



2

7,
2017
3,
69-76

Tạp chí Y
Dược học
quân sự ISSN:
1859- 0748

43, 2018
1,
105-112

Tạp chí Y
Dược học
quân sự ISSN:
1859- 0748

43, 2018
4,
28- 33

Tạp chí Y
Dược học
quân sự ISSN:
1859- 0748

43, 2018
8,
32- 40

2



2



Tạp chí nghiên
cứu Y Dược
cổ truyền Việt
Nam
ISSN:
1859- 1752

2



Tạp chí nghiên
cứu Y Dược
cổ truyền Việt
Nam
ISSN:
1859- 1752

58,
1-10

2018

1



Tạp chí Y học
Việt Nam
ISSN:
1859- 1868

462,
2,
3-7

2018

2



Tạp chí Y học
Việt Nam
ISSN:
1859- 1868

462, 2018
2,
24-29

12

56, 2018
25- 34

Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN

Đánh giá cải thiện tầm
vận động cột sống cổ
34. trên bệnh nhân thoát vị
đĩa đệm được điều trị
bằng điện châm kết hợp
kéo giãn cột sống cổ
Đánh giá sự cải thiện
các kỹ năng trên thang
35. đo ASQ-3 ở trẻ chậm
nói đơn thuần dưới ảnh
hưởng của điện châm
Nghiên cứu sự biến đổi
một số chỉ số sinh lý,
hóa sinh ở bệnh nhân
36. đau do thoái hóa cột
sống thắt lưng dưới ảnh
hưởng của điện châm
kết hợp laser châm
Đánh giá hiệu quả của
37. điện châm trong điều trị
mất ngủ sau cai nghiện
ma túy
Nghiên cứu đặc điểm
lâm sàng và tìm hiểu
một số yếu tố liên quan
38. đến hiệu quả điều trị viêm
quanh khớp vai dưới ảnh
hưởng của điện châm kết
hợp sóng xung kích.
Nghiên cứu đặc điểm
lâm sàng bệnh nhân
thoái hóa khớp gối bằng
39. điện châm kết hợp tập
dưỡng sinh và tìm hiểu
một số yếu tố liên quan
đến kết quả điều trị
Nghiên cứu sự biến đổi
một số chỉ số cận lâm
40. sàng ở bệnh nhân viêm
quanh khớp vai được
điều trị bằng điện châm
kết hợp sóng xung kích
Study
of
clinical
electromyography
41. changes in patients with
cervical
spondylogis
treated by the electroacupuncture

2



2

1



Tạp chí Châm
cứu Việt Nam
ISSN:
1859- 0705

1,
2018
24-28

Tạp chí Châm
cứu Việt Nam
ISSN:
1859- 0705

2,
2018
6- 12

Tạp chí Châm
cứu Việt Nam
ISSN:
1859- 0705

2,
2018
25- 30

Tạp chí Châm
cứu Việt Nam
ISSN:
1859- 0705

2



2



Tạp chí Y học
thực hành
ISSN:
1859-1663

1067, 2018
2,
55- 57

1



Tạp chí Y học
thực hành
ISSN:
1859-1663

1067, 2018
2,
63-65

Tạp chí Y học
Việt Nam
ISSN:
1859- 1868

466, 2018
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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 công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 05
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 Tên cơ Ngày tháng Tác giả chính/
chế, giải pháp hữu ích quan cấp năm cấp đồng tác giả

1
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- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi
được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: ……………………………………………
7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế:
TT

Tên giải thưởng

Cơ quan/tổ chức
ra quyết định

Số quyết định và
ngày, tháng, năm

Số tác giả

1
- 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
TT

Tên tác phẩm
Văn bản công
Cơ quan/tổ
nghệ thuật,
nhận (số, ngày,
chức công nhận
thành tích
tháng, năm)

Cấp Quốc
gia/Quốc tế

Số tác giả

1
- 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: ..………………………………………………………………………………
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
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- 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.
Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020
NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Phạm Hồng Vân
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