Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước
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: Cơ khí;

;

; Nội dung không đúng thì để trống: □)

Giảng viên thỉnh giảng

Chuyên ngành: Chế tạo máy

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên người đăng ký: TÀO QUANG BẢNG
2. Ngày tháng năm sinh: 01-05-1983; 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 Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh
Quảng Nam
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành
phố): K99/70 Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện):
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: (0236) 3.739.759; Điện thoại di động: 0905.557.002;
E-mail: tqbang@dut.udn.vn
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):
+ Từ 03/2007 đến 03/2008: giảng viên tập sự, Khoa Cơ khí – Trường Đại học Bách khoa,
Đại học Đà Nẵng
+ Từ 04/2008 đến 09/2009: giảng viên, tại Bộ môn Công nghệ Vật liệu, Khoa Cơ khí –
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Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
+ Từ 10/2009 đến 02/2012: học thạc sỹ tại Đại học Quốc Gia Chonnam, Hàn Quốc
+ Từ 03/2012 đến 10/2013: là giảng viên, tại Bộ môn Công nghệ Vật liệu, Khoa Cơ khí
– Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
+ Từ 11/2013 đến 01/2017: học nghiên cứu sinh tại Đại học Paris Saclay, Cộng hòa Pháp
+ Từ 01/2017 đến nay: là giảng viên, tại Bộ môn Công nghệ Vật liệu, Khoa Cơ khí –
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
+ Từ 07/2017 đến 10/2021: Trưởng Bộ môn Công nghệ Vật liệu, Khoa Cơ khí – Trường
Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
+ Từ 02/2020 đến nay: là giảng viên chính, tại Bộ môn Công nghệ Vật liệu, Khoa Cơ khí
– Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
+ Từ 05/2017 đến 02/2020: Phó Trưởng khoa, Khoa Cơ khí – Trường Đại học Bách khoa,
Đại học Đà Nẵng
+ Từ 03/2020 đến 11/2020: Phó Trưởng phòng, Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác
Quốc tế, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
+ Từ 12/2020 đến nay: Trưởng phòng, Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế,
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ hiện nay: Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế (KHCN&
HTQT); Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Phòng KHCN&HTQT
Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ cơ quan: số 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu,
thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: (0236) 3.739.795
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 26 tháng 07 năm 2006, ngành: Cơ khí Chế tạo máy; Nơi cấp bằng
ĐH (trường, nước): Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam.
- Được cấp bằng ThS ngày 24 tháng 02 năm 2012, ngành: Kỹ thuật Cơ khí; Nơi cấp bằng
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ThS (trường, nước): Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc
- Được cấp bằng TS ngày 13 tháng 12 năm 2017, ngành: Tự động hóa; Nơi cấp bằng TS
(trường, nước): Đại học Paris-Saclay (Université Paris-Saclay), Cộng hòa Pháp
- 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: Đại học Đà Nẵng
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Cơ khí
– Động lực
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
Xuyên suốt và thống nhất trong suốt quá trình công tác, nghiên cứu, học tập, tôi có 02
hướng nghiên cứu chính:
- Hướng nghiên cứu chính thứ 1: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến cơ tính và
cấu trúc tế vi của vật liệu hàn mới.
- Hướng nghiên cứu chính thứ 2: Nghiên cứu cơ chế phá hủy và dự đoán tuổi thọ
của mối liên kết hàn dưới những điều kiện khác nhau bằng phương pháp phần tử hữu
hạn và tương quan ảnh số.
Để hiện thực hóa các nghiên cứu này, trong suốt thời gian nghiên cứu tôi đã sử dụng cả
phương pháp thực nghiệm và các phương pháp tính toán số và mô phỏng trong cơ học. Vật
liệu đã và đang nghiên cứu là vật liệu hàn mới không chứa nguyên tố chì và sử dụng hàn
cho các mối liên kết trong vi mạch điện-điện tử.
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 (số lượng) 03 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS (ứng viên chức danh
GS không cần kê khai nội dung này);
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng: 04
+ Chủ nhiệm đề tài NCKH NAFOSTED:

01

+ Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Đại học Đà Nẵng (mã cấp Bộ):

01

+ Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Cơ sở:

02

- Đã công bố (số lượng): 55 bài báo khoa học, trong đó 19 bài báo khoa học trên tạp chí
quốc tế có uy tín (SCIE, Scopus); 7 bài báo khoa học kỷ yếu hội thảo quốc tế (indexed
Scopus).
- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản: 01, trong đó 01 thuộc nhà xuất bản có uy tín.
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- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải
thưởng quốc gia, quốc tế: ……………………………………………………………….

- Google Scholar link:
https://scholar.google.com/citations?user=rtviu0gAAAAJ&hl=vi
Tổng số lượt trích dẫn là 315 và chỉ số H-index của ứng viên: 10 (tính đến ngày
22/6/2022)
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):
STT

Danh hiệu

Nội dung

01

Bằng khen của Chủ Tác giả đã có công
tịch UBND thành phố bố bài báo thuộc
Đà Nẵng
danh mục ISI uy tín

02

Đã có thành tích xuất
Giải A hoạt động
sắc trong hoạt động
KH&CN tiềm năng
KH&CN năm 2017

03

04

05

Đã có thành tích xuất
Chiến sĩ thi đua cấp
sắc trong công tác
Cơ sở
năm học 2017-2018
Đã có thành tích xuất
Chiến sĩ thi đua cấp
sắc trong công tác
Cơ sở
năm học 2018-2019
Đã hoàn thành xuất
Bằng khen của Bộ
sắc nhiệm vụ năm
trưởng
học 2018-2019

Số
6273/QĐUBND
ngày
03/11/2017
1210/QĐĐHBK
ngày 13/
11/2017
3044/QĐĐHĐN
ngày
07/09/2018
2770/QĐĐHĐN
ngày
30/05/2019
4437/QĐBGDĐT

Đơn vị cấp

Năm

UBND thành
2017
phố Đà Nẵng
Trường Đại
học
Bách
2017
khoa,
ĐHĐN
Giám
đốc
Đại học Đà
2018
Nẵng
Giám
đốc
Đại học Đà
2019
Nẵng
Bộ Giáo dục
và đào tạo
2019

1350/QĐUBND
UBND thành
06
2020
ngày
phố Đà Nẵng
14/04/2020
2862/QĐĐã có thành tích xuất
Giám
đốc
Chiến sĩ thi đua cấp
ĐHĐN
sắc trong công tác
Đại học Đà
07 Cơ sở
ngày
2020
năm học 2018-2019
Nẵng
25/8/2020
Đã có thành tích xuất
568/QĐsắc tiêu biểu trong
Chiến sĩ thi đua cấp
BGDĐT Bộ Giáo dục
công tác từ năm học
08 Bộ
ngày
và đào tạo
2021
2018-2019 đến năm
01/02/2021
học 2020-2021
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 có
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:
Bằng khen của Chủ Tác giả đã có công
tịch UBND thành phố bố bài báo thuộc
Đà Nẵng
danh mục ISI uy tín
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- Bản thân ứng viên nhận xét có đầy đủ các tiêu chuẩn và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ
của nhà giáo đã được quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, chế độ làm việc
của giảng viên và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Luôn luôn giữ gìn đạo đức tốt, chuẩn mực của nhà giáo Việt Nam.
- Hoàn thành tốt công tác giảng dạy chương trình đại học, sau đại học với số giờ giảng dạy
trực tiếp trên lớp, số giờ chuẩn quy đổi hàng năm vượt so với quy định hiện hành. Chủ trì
mở chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí chuyên ngành Cơ khí Hàng không, tích cực
tham gia công tác cải tiến phương pháp giảng dạy, cải tiến chương trình đào tạo các bậc Đại
học, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Tham gia tích cực vào công tác kiểm định chất lượng các chương trình
đào tạo của Khoa và kiểm định Trường.
- Tham gia tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học, chủ trì và tham gia đề tài nghiên
cứu khoa học các cấp, tích cực công bố các công trình khoa học trên các tạp chí uy tín trong
và ngoài nước. Ngoài ra, bản thân tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, hướng
dẫn học viên cao học hoàn thành các luận văn Thạc sĩ. Tham gia tích cực vào việc hợp tác
nghiên cứu với đồng nghiệp trong và ngoài nước.
2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:
- Tổng số: 8 năm 07 tháng (Từ 04/2008 đến 06/2022), trong đó không kể thời gian tập sự
và trợ giảng từ tháng 10/2006 đến tháng 04/2008, học thạc sĩ và nghiên cứu sinh ở nước
ngoài từ tháng 09/2009 đến tháng 01/2017.
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn
nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT

Năm học

Số lượng NCS
đã hướng dẫn
Chính

Phụ

Số lượng
ThS/CK2/
BSNT đã
hướng dẫn

Số lượng giờ Tổng số giờ chuẩn
Số đồ án, giảng dạy
gd trực tiếp trên
khóa luận trực tiếp
lớp/số giờ chuẩn gd
tốt nghiệp trên lớp
quy đổi/số giờ chuẩn
ĐH đã HD
định mức (*)
ĐH SĐH

1 2012-2013

9

195

0

195/590.6/280

2 2017-2018

14

285

30

315/1020.9/202.5

14

345

30

375/1029.7/202.5

18

435

0

435/1072.6/141.8

3 2018-2019

2

03 năm học cuối
4

2019-2020

1

5

2020-2021

16

375

60

435/1102.4/74.25

6

2021-2022

13

390

60

450/1041.2/67.5

(*) - 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 trước ngày 11/9/2020, 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;
- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
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định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định
mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

3. Ngoại ngữ:
3.1. Tên 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
(ThS), và Cộng hòa Pháp năm 2016 (TS) (Học thạc sĩ, tiến sĩ bằng tiếng Anh, viết và bảo vệ
luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh).
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): IELTS 6.0 (năm 2009)
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
Trách nhiệm
Đối tượng
Họ tên NCS
hướng dẫn Thời gian
hoặc
hướng dẫn
TT
Cơ sở đào tạo
HVCH/
HVCH/CK2/BS
từ … đến
NCS CK2/BS Chính Phụ
NT
…
NT
1 Đặng Xuân Thủy

2

3

Đặng Minh Hải

Lê Văn Dương

HVCH

HVCH

HVCH

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

x

Trường Đại
05/10/2018
học Bách khoa,
2017÷2018
Quyết định
Đại học Đà
227/QĐ-ĐHBK
Nẵng

x

Trường Đại
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học Bách khoa,
Quyết định
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học Bách khoa,
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Đại học Đà
Nẵng

11/11/2019
Quyết định
3087/QĐĐHBK

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.
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Tên sách
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(CK,
GT,

Nhà xuất bản và
năm xuất bản
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tác
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- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản),
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Tên nhiệm vụ khoa học và CN/PC
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Thời
nghiệm thu
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Đề tài: Nghiên cứu xác
định trường biến dạng trên
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Số Là tác
kỷ yếu khoa
tế uy tín:
tác giả
học/ISSN hoặc
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DOI: 10.1109/EPTC.2015.7412360
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International
Conference on
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of Engineering
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Proceeding of 22ème
Congrès Français de
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2015

2015
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Determination
of
representative dimension
values
of
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knee joint implant design
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Đại học Đà Nẵng
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năm 2013
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Institution of
SCIE
Mechanical
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Journal of
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Engineering in
Medicine
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https://doi.org/10.1177/0954411912442025
Tạp chí KH&CN
Đại học Đà Nẵng
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Proceeding of
Congrès
International de
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Notes in Civil
Engineering
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A
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Proceeding of
International
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41,
317- 2017
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34

694,
892- 2017
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106107, 1- 2017
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ISSN: 2325-0925
doi: 10.1109/ICSSE.2017.8030906
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assessment of a DIC
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Experimental
Techniques

2

ISSN: 0732-8818

SCIE
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https://doi.org/10.1007/s40799-017-0175-4
Viscoplastic
characterization and postrupture microanalysis of a
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SCIE
Journal of Alloys
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https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.10.025
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rupture d'un nouvel alliage
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18 pour les applications
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2

x

Tạp chí KH&CN
Đại học Đà Nẵng
ISSN: 1859-1531

Proceeding of 23ème
Congrès Français de
Mécanique

3
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Quyển 2017
1, 1-5
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03465440
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20
phương pháp phần tử hữu
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Xác định trường biến dạng
trên toàn bộ chi tiết mối
23
hàn bằng phương pháp
tương quan ảnh số

Dynamics of a droplet at
24 trap-squeeze transition in
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Kỷ yếu Hội nghị Triển lãm Quốc tế
về điều khiển và tự
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3
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2

x
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Đại học Đà Nẵng
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3
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Tạp chí KH&CN
Đại học Đà Nẵng
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Đại học Đà Nẵng

9
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1-6
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1341

11, 1-4 2018

ISSN: 1859-1531

4

Proceeding of 17th
International
Symposium on
Advanced
Technology (ISAT17)

7632018
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ISSN: 2434-4273
Mô phỏng sự tương tác
25 giữa đệm xe lăn và môngđùi cơ thể người sử dụng
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Microstructural effects of
isothermal aging on a
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Journal of Materials
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Research
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4
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76-82

1

1, 3502018
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5

6962018
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910
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Full-field
Strain
Measurements of A Novel
27
Lead-free Solder Based on
Digital Image Correlation

Modeling of Position
Control for Hydraulic
28 Cylinder Using Servo
Valve

4

x

Proceeding of The
First International
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Proceeding of Asian
Conference on
Intelligent
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The Evaluation of the
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and Wheelchair Seat
29 Cushion
to
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Pressure Ulcers Using
Finite Element Analysis

Proceeding of
International
Conference on
Human Systems
Engineering and
Design: Future
Trends and
Applications

6
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ISBN: 978-3-03002053-8
https://doi.org/10.1007/978-3-030-02053-8_137
Évaluation du facteur
d’intensité de contrainte
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Proceeding of 24ème
Congrès français de
mécanique

3

2019
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Study
of
Surface
Roughness of Electronic
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Substrate on Abrasive Belt
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3

x

Proceeding of the
IOP Conference
Series: Materials
Science and
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5
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Engineering
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Modeling
and
Experimental
of
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Proceeding of the
IOP Conference
Series: Materials
Science and
Engineering
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540,
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Isothermal aging and
shear creep behavior of a
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Journal of Alloys
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Optimized
Micro-Arc
Oxidation
Coating
Thickness
on
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36
Magnesium Lithium Alloy

Kỷ yếu Hội nghị
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Materials Science
Forum
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37-42
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Temperature‐dependent
fatigue modelling of a
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5
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Fatigue & Fracture
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of Engineering
Materials &
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43(12),
2883- 2020
2891
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863,
2020
67-71
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Mechanical Properties of
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Key Engineering
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Applied Mechanics
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and Materials
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ISSN: 1662-7881
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2020
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Mechanical
and
Microstructural Analysis
40 of an Ultra-Flexible NanoSilver Paste Sintered Joint

Key Engineering
Materials
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865,
2020
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Scopus
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Experimental
and
numerical investigations
of
full-field
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measurement and fracture
41 parameter of lead-free
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using
DIC
technique
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Vietnam Journal of
Mechanics

42(1),1
2020
5-27

ISSN: 0866-7136
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A data-driven approach
based on long short-term
memory
and
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42 Markov model for crack
propagation prediction
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Engineering
Fracture Mechanics
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235,
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by Numerical Simulation
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Experimentation
Methods
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International
Journal of Online
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Engineering
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Methodology for DICbased evaluation of the
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Engineering
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Study
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- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc
tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 04 bài báo thuộc danh mục SCIE: [15],
[33], [37], [44] và 03 bài báo thuộc danh mục Scopus: [13], [31], [43].
7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc
ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg)
Số
Tên bài báo/báo
TT
tác
cáo KH
giả
I

Tên tạp chí
Là tác
Thuộc danh
hoặc kỷ yếu
giả
mục tạp chí uy
khoa học/ISSN
chính
tín của ngành
hoặc ISBN

Tập, số,
trang

Tháng,
năm
công bố

Trước khi được công nhận PGS/TS

1
2
…

Sau khi được công nhận PGS/TS

II
1
2
…

- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành
mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ………………………………………………….…
7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích
TT

Tên bằng độc quyền sáng
chế, giải pháp hữu ích

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

Số tác giả

1
2
…

- Trong đó: số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau
khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi rõ số thứ tự): ………………………

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải
thưởng quốc gia, quốc tế
Tên tác phẩm
Văn bản công Giải thưởng cấp
nghệ thuật, thành Cơ quan/tổ chức
nhận (số, ngày, Quốc gia/Quốc
TT
tích huấn luyện,
công nhận
tháng, năm)
tế
thi đấu TDTT
1
2
...

Số tác giả
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- Trong đó: số tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế,
là tác giả chính/hướng dẫn chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi
rõ số thứ tự): ..……………………………………………………………………………….
8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự
án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa
vào áp dụng thực tế:
Văn bản
Vai trò giao nhiệm
Văn bản
Chương trình đào tạo,
Cơ quan thẩm
ƯV (Chủ
vụ (số,
đưa vào áp
TT chương trình nghiên
định, đưa vào sử
Ghi chú
trì/ Tham
ngày,
dụng thực
cứu ứng dụng KHCN
dụng
gia)
tháng,
tế
năm)

1

Chương trình đào tạo
ngành Kỹ thuật Cơ khí,
chuyên ngành Cơ khí
Hàng không

2

Rà soát, đánh giá và cải
tiến CTĐT ngành Công Tham gia
nghệ chế tạo máy

Trường Đại học
Bách Khoa, Đại
học Đà Nẵng

Cải tiến CTĐT theo
hướng tích hợp Cử nhân
3
– Kỹ sư ngành Công
Tham gia
nghệ chế tạo máy, Cơ khí
hàng không

Trường Đại học
Bách Khoa, Đại
học Đà Nẵng

Chủ trì

QĐ
Trường Đại học 2167/QĐ2858/QĐBách Khoa, Đại ĐHBK ngày
ĐHBK ngày
học Đà Nẵng
01/9/2021
21/10/2019

Ban chỉ đạo rà soát, đánh
QĐ
Trường Đại học
giá, cải tiến CTĐT thạc sĩ
3301/QĐ4
Tham gia
Bách Khoa, Đại
của Trường ĐHBK,
ĐHBK ngày
học Đà Nẵng
ĐHĐN
13/12/2021
5

6

Hội đồng Khoa, Khoa Cơ
Tham gia
khí

Ban Biên tập tạp chí
KH&CN ĐHĐN

Trường Đại học
Bách Khoa, Đại
học Đà Nẵng

QĐ
1547/QĐThành viên
Đại học Đà Nẵng
ĐHĐNngày
28/5/2019

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 (ƯV PGS), 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)
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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 sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:
+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH

; 04 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính 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 CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho
việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ………………………………
Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được
bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.
d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)
- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: ………………………………………….
- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ………………………………
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.
Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2022
NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Tào Quang Bảng

