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Chức vụ: Hiện nay: Trưởng Bộ môn; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Bộ môn 
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Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không có 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ... 

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

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): Không 

Mẫu số 01

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ
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có 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 19 tháng 08 năm 2003, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý lý thuyết 

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, Việt Nam 

- Được cấp bằng ThS ngày 28 tháng 03 năm 2008, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam 

- Được cấp bằng TS ngày 17 tháng 08 năm 2012, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý ứng dụng 

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại học Ajou, Hàn Quốc 

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: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại 

học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

Tính chất lan truyền và định xứ sóng trong môi trường phức hợp

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

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 2 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức 

danh GS không cần kê khai); 

- Đã hoàn thành 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước; 

- Đã công bố (số lượng) 16 bài báo KH, trong đó 12 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 0, trong đó 0 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng 0 tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

TT Tên khen thưởng Cấp khen thưởng Năm khen thưởng

1
Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ 

sở
Cấp trường 2015

2
Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ 

sở
Cấp trường 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): 

TT Tên kỷ luật Cấp ra quyết định Số quyết định
Thời hạn 

hiệu lực



Không có

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá): 

Về tiêu chuẩn của nhà giáo: Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; đạt trình độ chuẩn về chuyên môn, 

nghiệp vụ; có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; có đủ sức khỏe theo yêu cầu 

nghề nghiệp.

Về nhiệm vụ nhà giáo: Giảng dạy, giáo dục theo mục tiêu, triết lý giáo dục; thực hiện đầy đủ và có chất 

lượng chương trình giáo dục; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, nội quy của nhà trường và quy tắc 

ứng xử của nhà giáo; giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng, đối xử công bằng với 

người học; bảo vệ các quyền lợi và lợi ích chính đáng của người học; không ngừng học tập, rèn luyện 

nâng cao phẩm chất đạo đức, chính trị, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

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

- Tổng số 7 năm. 

- 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) 

TT Năm học

Số lượng 

NCS đã 

hướng dẫn Số lượng 

ThS/CK2/BSNT 

đã hướng dẫn

Số đồ 

án, 

khóa 

luận tốt 

nghiệp 

ĐH đã 

HD

Số lượng 

giờ giảng 

dạy trực 

tiếp trên lớp

Tổng số giờ 

giảng trực 

tiếp/Số giờ quy 

đổi/Số giờ 

định mức
Chính Phụ ĐH SĐH

1 2013-2014 262 262/310,2/280

2 2014-2015 330 330/372,2/224

3 2016-2017 210 210/243,0/216

3 năm học cuối

4 2017-2018 195 195/226,6/216

5 2018-2019 2 225 45 270/323,1/216



6 2019-2020 150 45 195/230,0/216

(*) - 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 

- Bảo vệ luận văn ThS  hoặc luận án TS ✓ hoặc TSKH ; Tại nước: Hàn Quốc năm 2012 

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 C 

4. Hướng dẫn NCS, học viên CH, BSCK, BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT
Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSNT

Đối tượng

Trách 

nhiệm 

hướng dẫn

Thời 

gian 

hướng 

dẫn từ 

... đến 

...

Cơ sở 

đào 

tạo

Ngày, 

tháng, 

năm được 

cấp 

bằng/có 

quyết 

định cấp 

bằng

NCS HVCH/CK2/BSNT Chính Phụ

1 Liêu Thị Kim Thoa X X

12/2018 

đến 

08/2019

Trường 

Đại 

học 

Quy 

Nhơn

01/11/2019



2 Ngô Thị Hồng Vy X X

12/2018 

đến 

08/2019

Trường 

Đại 

học 

Quy 

Nhơn

01/11/2019

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai số lượng NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

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 cơ 

sở GDĐH (số 

văn bản xác 

nhận sử dụng 

sách)

Không có

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: 0 

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 

TT

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ (CT, 

ĐT...)

CN/PCN/TK
Mã số và cấp 

quản lý

Thời gian thực 

hiện

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm) / Kết 

quả

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ



1

ĐT: Nghiên cứu lý 

thuyết sự lan truyền và 

định xứ Anderson của 

sóng trong môi trường 

phức hợp

CN

103.01-

2014.10, cấp 

Nhà nước

01/03/2015 đến 

01/03/2017

01/04/2017/Kết 

quả: Đạt

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 đã công bố 

TT

Tên bài 

báo/báo cáo 

KH

Số 

tác 

giả

Là 

tác 

giả 

chính

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN

Loại 

Tạp 

chí 

quốc 

tế uy 

tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, 

Qi)

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính 

tự 

trích 

dẫn)

Tập, số, trang

Năm 

công 

bố

Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ

1

Effects of the 

direct exchange 

interaction 

between 

magnetic 

impurities on 

carrier states in 

III-V diluted 

magnetic 

semiconductor

2 Có
Advances in 

Natural Sciences
8 , 209 2008



2

Localization of 

Electromagnetic 

Waves in One-

dimensional 

Nonlinear 

Random Media

4 Có

2009 

Conference on 

Lasers & 

Electro Optics 

& The Pacific 

Rim Conference 

on Lasers and 

Electro-Optics

DOI: 

10.1109/CLEOPR. 

,

2009

3

Enhanced 

localization of 

waves in one-

dimensional 

random media 

due to 

nonlinearity: 

Fixed input 

case

4 Có

Physica B: 

Condensed 

Matter

Q2 - 

SCI 

IF: 

1.874

3 406 , 4535 2011

4

Influence of 

weak 

nonlinearity on 

the 1D 

Anderson 

model with 

long-range 

correlated 

disorder

2 Có

The European 

Physical Journal 

B

Q2 - 

SCI 

IF: 

1.44

2 84 , 79 2011

5

Anomalously 

suppressed 

localization in 

the two-

channel 

Anderson 

model

2 Có

Journal of 

Physics: 

Condensed 

Matter

Q1 - 

SCI 

IF: 

2.711

7 24 , 135303 2012



6

Transmission 

resonance 

induced by a 

delta-like 

defect in the 

Fano–Anderson 

model with two 

Fano defects

4 Có
Physica Status 

Solidi B

Q2 - 

SCI 

IF: 

1.454

249 , 1765 2012

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

7

Wave-packet 

dynamics in 

one-

dimensional 

nonlinear 

Schrodinger 

lattices: Local 

vs. nonlocal 

nonlinear 

Effects

2 Có

Journal of the 

Korean Physical 

Society

Q3 - 

SCI 

IF: 

0.63

64 , 355 2014

8

Transmission, 

reflection and 

localization of 

waves in one-

dimensional 

amplifying 

media with 

nonlinear gain

2 Có

Journal of the 

Korean Physical 

Society

Q3 - 

SCI 

IF: 

0.63

64 , 1655 2014

9

Electronic 

transport in 

disordered 

chains with 

saturable 

nonlinearity

3 Không

Physica A: 

Statistical 

Mechanics and 

its Applications

Q2 - 

SCI 

IF: 2.5

1 435 , 15 2015



10

Transient super-

ballistic 

spreading of 

wave packets 

with large 

spreading 

exponents in 

some hybrid 

ordered-

quasiperiodic 

lattices

2 Có

Journal of the 

Korean Physical 

Society

Q3 - 

SCI 

IF: 

0.63

2 68 , 387 2016

11

Transport and 

localization of 

waves in 

ladder-shaped 

lattices with 

locally PT-

symmetric 

potentials

2 Có
Physical 

Review A

Q1 - 

SCI 

IF: 

2.907

6 94 , 062122 2016

12

Anderson 

localization 

and saturable 

nonlinearity in 

one-

dimensional 

disordered 

lattices

2 Có
Journal of 

Modern Optics

Q2 - 

SCI 

IF: 

1.657

2 64 , 1923 2017

13

Mobility edges 

in one-

dimensional 

disordered 

Aharonov-

Bohm rings

1 Có
Communications 

in Physics
29 , 471 2019



14

Anomalous 

localization 

enhancement 

in one-

dimensional 

non-Hermitian 

disordered 

lattices

3 Có

Journal of 

Physics A: 

Mathematical 

and Theoretical

Q1 - 

SCI 

IF: 

2.11

54 , 045003 2020

15

Numerical 

study of the 

transverse 

localization of 

waves in one-

dimensional 

lattices with 

randomly 

distributed gain 

and loss: Effect 

of disorder 

correlations

3 Có

Waves in 

Random and 

Complex Media

Q1 - 

SCI 

IF: 

3.223

, DOI: 

10.1080/1745503
2020

16

Wave 

propagation 

and 

localization in 

a complex 

random 

potential with 

power-law 

correlations: A 

numerical study

2 Có

VNU Journal of 

Science (được 

chấp nhận đăng 

vào ngày 

09/04/2020)

, 2020

- 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: 7 

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. 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

Tác giả 

chính/ đồng 

tác giả

Số tác 

giả

Không có

- 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

Không có

- 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 

nghệ thuật, thành 

tích

Cơ quan/tổ chức 

công nhận

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm)

Cấp quốc gia/Quốc tế

Số 

tác 

giả

Không có

- Trong đó, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: 

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: 

TT
Chương trình đào tạo hoặc chương trình 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ
Vai trò Cơ sở giáo dục đại học

Không có

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng): 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm: thiếu (số lượng năm, tháng): 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu): 

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ: 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 không đủ 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. 

tỉnh Phú Yên, ngày 29 tháng 06 năm 2020 
Người đăng ký 

(Ký và ghi rõ họ tên)


