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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: Tim Mạch. 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: ĐINH HIẾU NHÂN. 

2. Ngày tháng năm sinh: 12/01/1966 ; Nam   ; Nữ    ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh.; Tôn giáo: Phật. 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Xã Bình Hòa, Tỉnh Gia Định, TP 

Hồ Chí Minh  

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 

phố):   Số 229, Đường Thống Nhất, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí 

Minh. 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Số 229, Đường Thống 

Nhất, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh  

Điện thoại nhà riêng: 028 38 100 323; Điện thoại di động: 0903 649 222;                         

E-mail: dhnhan@ump.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ năm 1995 -  nay:  Bác sĩ, Giảng viên Bộ môn Nội Đại học Y Dược TP Hồ Chí 

Minh 
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Từ năm 2018 – 2019: Trưởng Khoa Tim Mạch Bệnh viện Trưng Vương TPHCM 

Từ năm:  2014  – nay : Trưởng Bộ môn Dược Lý-  Đại học Y Dược TPHCM 

Chức vụ: Hiện nay: Trưởng Bộ môn Dược Lý, Giảng viên Bộ môn Nội Đại học Y 

Dược TP Hồ Chí Minh. 

Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Bộ môn Dược Lý- Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Cơ quan công tác hiện nay: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ cơ quan: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại cơ quan: 028 38 558 411. Fax: (84.8) 38552304 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): KHÔNG… 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng: chưa 

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

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng Đại Học ngày 15 tháng 9 năm 1991.; số văn bằng: 75420; ngành: Y.,     

chuyên ngành: Bác sĩ Đa Khoa; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Y Dược 

TpHCM – Việt Nam. 

- Được cấp bằng Chuyên Khoa cấp I, hệ Nội trú, ngày 13/01/1996; số văn bằng 

1510/SĐH; chuyên ngành: Nội tổng quát. Nơi cấp bằng: Đại học Y Dược Thành phố Hồ 

Chí Minh 

- Được cấp bằng Thạc Sĩ ngày 11 tháng 5 năm 1998.; số văn bằng: 7473; ngành: Y; 

chuyên ngành: Nội; Nơi cấp bằng ThS: Đại học Y Dược TpHCM – Việt Nam 

- Được cấp bằng Tiến Sĩ ngày 27 tháng 8 năm 2009.; số văn bằng: 06410.; ngành: Y;  

chuyên ngành: Tim Mạch.; Nơi cấp bằng TS: Đại học Y Dược TpHCM –Việt Nam. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: chưa 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PHÓ GIÁO SƯ tại HĐGS cơ sở: Đại học Y 

Dược TpHCM. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

       Nội tổng quát, Nội Tim Mạch. 

Về chuỗi bệnh lý tim mạch liên quan bệnh lý mạch vành: 
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• Đánh giá các yếu tố nguy cơ như vấn đề rối loạn mỡ máu, tăng acid uric máu, 

đánh giá nồng độ của lipoprotein (a), thể tích trung bình tiểu cầu… với mối liên 

quan xảy ra các bệnh lý tim mạch do xơ vữa. Đánh giá các thay đổi về mặt hình 

ảnh học và mối liên quan giữa tổn thương xơ vữa động mạch trên các hệ thống 

động mạch vành và động mạch cảnh. 

 

• Đánh giá vai trò của các dấu ấn sinh học BNP và Galectin-3 trong phân tầng 

nguy cơ và tiên lượng ở bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu giảm. 

 Đánh giá nguy cơ tim mạch chu phẫu ở đối tượng bệnh nhân lớn tuổi. 

Về lĩnh vực nội khoa tim mạch khác  

•  Nghiên cứu đánh giá về các bệnh lý tăng đông, huyết khối động-tĩnh mạch. Theo 

dõi, đánh giá hiệu quả điều trị thuốc kháng đông, sử dụng lại thuốc kháng đông trên 

những đối tượng bệnh nhân đặc biệt. 

   Về lĩnh vực nội khoa tổng quát. 

 Nghiên cứu đánh giá tình trạng thiếu máu trên đối tượng bệnh nhân bệnh lý thận 

mạn giai đoạn cuối. 

 Nghiên cứu những trường hợp đặc biệt liên quan đến ghép thận: tình trạng thiếu 

máu cấp tính sau ghép thận và người bị bệnh Thalassemia thể ẩn tham gia hiến 

thận sống 

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

- Đã hướng dẫn (vai trò hướng dẫn phụ) 01 NCS bảo vệ thành công luận án TS (Bảo vệ 

thành công luận án ngày 10/6/2022 – Tại Hội đồng Đại học Y Dược Huế); 

- Đã hướng dẫn 4 Học viên Cao Học bảo vệ thành công luận văn Thạc Sĩ. 

- Đã hoàn thành đề tài 03 đề tài NCKH cấp cơ sở đã được nghiệm thu. 

- Đã công bố 27 bài báo khoa học, trong đó 03 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy 

tín. 

- Số lượng sách chủ biên và tham gia biên soạn đã được sử dụng: 07 sách. 

- Số lượng sách chủ biên đã xuất bản 04, trong đó 04 sách thuộc nhà xuất bản có uy tín. 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: KHÔNG……………………………………………………. 

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

- Giấy khen số 1251/YDD-KT của Hiệu TRưởng Đại học Y Dược TpHCM, ngày 

10/11/2011, do đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng và phát triển Đại học Y 

Dược Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009 đến năm 2011.  
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- Kỷ niệm chương vì sức khoẻ nhân dân của Bộ Y Tế– Quyết định số 167/QĐ-BYT, ngày 

20/01/2016. 

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:  

    * Năm 2015: Quyết định 4240/QĐ-ĐHYD-TC-HC, ngày 9/11/2015. 

    * Năm 2016: Quyết định 4652/QĐ-ĐHYD, ngày 28/11/2016. 

    * Năm 2017: Quyết định 4103/QĐ-ĐHYD, NGÀY 29/9/2017. 

    * Năm 2018: Quyết định 5227/QĐ/QĐ-ĐHYD, ngày 12/11/2018. 

    * Năm 2019: Quyết định 4955/QĐ-ĐHYD, ngày 11/11/2019. 

    * Năm 2020: Quyết định 4051/QĐ-ĐHYD, ngày 22/10/2020. 

    * Năm 2021: Quyết định 111/QĐ-ĐHYD, ngày 19/1/2022 

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:  

- Về tư tưởng, đạo đức, tác phong nhà giáo: tôi luôn chấp hành nghiêm chỉnh tất cả chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Sống và làm việc theo 

Hiến Pháp và Pháp Luật.  

- Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý 

thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung của Đại học Y Dược TpHCM, của Khoa Y, của 

Bộ môn. 

- Học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị phục vụ cho các hoạt động giảng 

dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.  

-  Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm và truyền thống đạo 

đức nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và 

trong công tác. Tôi luôn giữa tinh thần làm việc khoa học với tác phong làm việc nhanh 

nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong 

giao tiếp với đồng nghiệp. Tôi luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.  

- Về chuyên môn: Tôi không ngưng học tập, phấn đấu, rèn luyện để nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ của về giảng dạy lý thuyết lẫn thực hành lâm sàng, cập nhật 

những kiến thức mới, ứng dụng để áp dụng cho công tác giảng dạy. Tích cực nghiên 

cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo học viên đại học 
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và sau đại học. Công bố các kết quả nghiên cứu trên các tập san, tạp chí chuyên ngành 

trong và ngoài nước, tham gia các hội nghị, hội thảo, chương trình đào tạo liên tục của 

Trường, Bộ môn và Hội Tim Mạch Việt Nam, Hội Tim Mạch TpHCM, Hội Lão khoa 

TpHCM. Tham gia vào hoạt động đổi mới chương trình giáo dục Y Khoa tại Đại học Y 

Dược TpHCM. 

Tôi tự đánh giá mình có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo theo Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục và đã hoàn thah1nh tốt các nhiệm vụ về đào tạo và nghiên cứu 

khoa học của giảng viên đại học. 

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

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 27 năm 

- 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 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2015-2016     262,2 298,4 560,6/ 560,6/189 

2 2016-2017  1   387,2 37 426,5/426,5/216 

3 2017-2018   1 1 298 150,8 448.8/448.8/216 

03 năm học cuối 

4 2018-2019     238,1 109,6 368,5/368,5/216 

5 2019-2020     357,2 238,54 595,74/595,74  /216 

6 2020-2021     280,6 201,45 482,05/482,05/216 

7 
2021-2022 

(Dự kiến) 

    240 140 380/380/216 

 

(*) - 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 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; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx


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

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: Anh Văn… 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: ………. 

năm…… 

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:  

Học Anh Văn tại Mỹ (4 weeks Intensive English Intermediate Level – University of 

Miami, USA) . Giấy chứng nhận ngày 3/10/2002. 

Thực tập sinh tại Maine Medical Center – USA, từ 9/2002- 3/2003 về Y học Gia đình.  

Thực tập sinh tại University of Miami School of Medicine – USA, từ 1/9/2002- 10/2/2003 

về Falcuty Development Felloship in Family Practice. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Bằng C Tiếng Anh– Trường Đại học Tài Chính 

Marketing (ngày cấp bằng 10/10/2014). 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc HV cao 

học 

Đối tượng Trách nhiệm  Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng 
NCS Cao học Chính Phụ 

1 Võ Kim Tuyến   X X  2011-2013 ĐHYD 
08/11/2013, 

4068/QĐ-ĐHYD-

SĐH 

2 Tô Vũ Khánh An   X X  2012-2014 ĐHYD 

22/12/2014, 

4892/QĐ-ĐHYD-

SĐH 

3 Hồ Thái Sơn   X X  2013-2015 ĐHYD 
17/12/2015, 

4705/QĐ-ĐHYD 

4 
Phùng Xuân 

Đồng 
 X X  2017-2019 ĐHYD 

25/12/2019, 

423/2019/ThS/ĐH

YD 

5 
Bùi Thị Thanh 

Hiền 
X   x 2016-2022 

ĐH Y Dược 

Huế 

Đã bảo vệ thành 

công Luận án tại 

Hội đồng Đại học 

Y Dược Huế, ngày 

10/6/2022  
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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 

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) 

I Trước khi được công nhận TS 

1 
Tăng huyết áp 

trong thực hành 

lâm sàng 
Chuyên khảo 

Nhà xuất bản Y 

học 

2008 

12 Đặng Vạn Phước Biên soạn từ 

375-394 
 208/ĐHYD-Y 

II Sau khi được công nhận TS 

1 
Bệnh học nội 

khoa 
Sách giáo trình 

Nhà xuất bản Y 

học 

2012 

21 Châu Ngọc Hoa Biên soạn từ 

455-463 
1268/GCN-ĐHYD 

2 
Suy tim trong 

thực hành lâm 

sàng 
Chuyên khảo 

Nhà xuất bản Y 

học 

2014 

 

15 

Đặng Vạn Phước 

Châu Ngọc Hoa 

Trương Quang 

Bình 

Biên soạn từ 

87-112 
188/ĐHYD-Y 

 

3 Dược lý học Sách giáo trình  

Nhà xuất bản Y 

học  

 2016 

15 Đinh Hiếu Nhân 

Biên soạn từ 

159-174 

267-276 

428-454 

455-464 

1172/GCN-ĐHYD 

 

4 

Thuốc kháng 

tiểu cầu trong 

thực hành lâm 

sàng 

Sách tham khảo 

Nhà xuất bản Y 

học  

 2017 

5 Đinh Hiếu Nhân  Biên soạn từ  

1-177 
1221/GCN-ĐHYD 

5 

Thuốc kháng 

đông và tiêu sợi 

huyết trong 

thực hành lâm 

sàng nội khoa 

Sách tham khảo 

Nhà xuất bản Y 

học  

 2017 

1 Đinh Hiếu Nhân  Biên soạn từ  

1-200 
1222/GCN-ĐHYD 

6 
Dược lý học đại 

cương 

Giáo trình giảng 

dạy đại học 

Nhà xuất bản Y 

học 

2020 

ISBN:978-604-

66-4535-1 

6 Đinh Hiếu Nhân 
Biên soạn từ  

7-42 

93-128 

3929/QĐ-ĐHYD 

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, mà ứng viên là chủ 

biên sau PGS/TS: [ ], ………………………………………………………………… 

Lưu ý: 

- 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). 
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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)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Tương quan giữa tổn 

thương xơ vữa động 

mạch cảnh và động 

mạch vành trên bệnh 

nhân tăng huyết áp .  

 

Chủ nhiệm 4610/QĐ-

ĐHYD 

Cấp cơ sở 

2007 9/10/2007 

Khá 

II Sau khi được công nhận TS 

2 

Nghiên cứu bệnh 

huyết khối  tĩnh mạch 

sâu chưa có triệu 

chứng trên bệnh nhân 

nội khoa cấp tính ở  

một số bệnh viện tại 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Tham gia 

nghiên cứu 

Số  407/QĐ -  

SKHCN 

Sở Khoa Học 

Công Nghệ 

TpHCM 

5/2008-

5/2010 

15/06/2010 

Đạt 

3 

Đánh giá suy tim cấp ở 

người cao tuồi hậu 

phẫu hệ tiêu hoá –gan 

mật 

Đồng chủ 

nhiệm 

Cấp cơ sở 2013-2014 10/1/2014 

Khá 

4 

Khảo sát đặc điểm lâm  

sàng và cận lâm sàng 

người bị thalassemia 

thể ẩn đã hiến thận 

sống 

Đồng chủ 

nhiệm 
Cấp  cơ sở 2021 

17/5/2022 

Khá 
 

…      

- 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, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo 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 

Tháng, 

năm công 

bố 

I Trước khi được công nhận TS 

1 Khảo sát động 

mạch cảnh trên 
1 x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 
  5/1/29-32 2001 

http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/index.php?Content=ChiTietBai&idBai=3907
http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/index.php?Content=ChiTietBai&idBai=3907
http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/index.php?Content=ChiTietBai&idBai=3907
http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/index.php?Content=ChiTietBai&idBai=3907
http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/index.php?Content=ChiTietBai&idBai=3907
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bệnh nhân xơ vữa 

động mạch bằng 

siêu âm 

         ISSN1 

      1859-1779 

2 

Tương quan giữa 

tổn thương xơ vữa 

động  mạch cảnh và 

động mạch vành 

trên bệnh nhân đái 

tháo đường có đau 

thắt ngực: nhân 24 

trường hợp 

1 x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

         ISSN1 

      1859-1779 

  10/2/110-114 2006 

3 

Tương quan giữa 

tổn thương xơ vữa 

động mạch cảnh và 

động mạch vành 

trên bệnh nhân tăng 

huyết áp .  

 

1 x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

         ISSN1 

      1859-1779 

  11/1/117-121 2007 

II Sau khi được công nhận TS 

4 

 Khảo sát peptide 

bài natri (BNP) ở 

bệnh nhân suy tim 

tại khoa tim mạch 

BV cấp cứu Trưng 

Vương năm 2011  

7  

Tạp chí Y học 

TP     HCM 

          ISSN18 

59- 1859-1779 

1859-1779 

  16/4/58-65 2012 

5 

Đánh giá suy tim 

cấp ở người cao 

tuồi hậu phẫu hệ 

tiêu hoá –gan mật 

3 x 

Tạp chí Y học 

TP     HCM 

          ISSN18 

59- 1859-1779 

  18/1/557-562 2014 

6 

Bước đầu khảo sát 

nồng độ galectin -3 

ở bệnh nhân suy 

tim  

3  

Tạp chí Tim 

mạch học Việt 

Nam 

  1/72/753-759 2015 

7 

Khảo sát bề dày lớp 

nội trung mạc động 

mạch cảnh trên 

bệnh nhân đái tháo 

đường 

3  

Tạp chí Y học 

TP HCM 

         ISSN 

18 1859-1779 

  21/1/286-291 2017 

8 

Cập nhật liệu pháp 

kháng tiểu cầu kép 

ở bệnh nhân bệnh 

động mạch vành  

2  
Chuyên đề 

Tim Mạch học 
  5/6-10 5/2017 

9 

Cập nhật điều trị 

kháng đông đường 

uống tác dụng trực 

tiếp chu phẫu ở 

bệnh nhân rung nhĩ 

2  
Chuyên đề 

Tim Mạch học 
  6/12-19 6/2017 

http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/index.php?Content=ChiTietBai&idBai=3907
http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/index.php?Content=ChiTietBai&idBai=3907
http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/index.php?Content=ChiTietBai&idBai=3907
http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/index.php?Content=ChiTietBai&idBai=3907
http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/index.php?Content=ChiTietBai&idBai=3907
http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/index.php?Content=ChiTietBai&idBai=3907
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không do bệnh van 

tim 

10 

Cập nhật điều trị 

kháng Vitamine K 

chu phẫu ở bệnh 

nhân rung nhĩ 

không do bệnh van 

tim  

2  

Chuyên đề 

Tim Mạch học  

 
  8/21-27 8/2017 

11 

Khảo sát nồng độ 

galectin-3 trên bệnh 

nhân suy tim 

3  

Tạp chí Y 

Dược học 

ISSN 1859-

3836 

 

  7/5/101 2017 

12 

Báo cáo trường hợp 

lâm sàng: Hội 

chứng ASHERSON 

2 x 

Tạp chí Y học 

TP     HCM 

          ISSN18 

59- 1859-1779 

  22/1/149 2018 

13 

Nhồi máu cơ tim 

cấp trên bệnh nhân 

giảm tiểu cầu: báo 

cáo trường hợp lâm 

sàng 

1 x 

Tạp chí Y học 

TP     HCM 

          ISSN18 

59- 1859-1779 

  22/6/41-46 2018 

14 

Nồng độ huyết sắc 

tố hồng cầu  lưới và 

hồng cầu nhược sắc 

trong máu ngoại vi 

trên bệnh nhân 

thiếu máu bệnh 

thận mạn giai đoạn 

cuối 

3 x 

Tạp chí Y học 

TP     HCM 

          ISSN18 

59- 1859-1779 

  23/1/232 2019 

15 

Báo cáo một trường 

hợp suy  tuỷ dòng 

hồng cầu do kháng 

thể kháng 

Erythropoietin 

2 x 

Tạp chí Y học 

TP     HCM 

          ISSN18 

59- 1859-1779 

  23/2/220 2019 

16 

Khảo sát giá trị 

bình thường của 

nồng độ huyết sắc 

tố hồng cầu lưới 

trên người lớn khoẻ 

mạnh 

3 x 

Tạp chí Y học 

TP     HCM 

          ISSN18 

59- 1859-1779 

  23/2/225 2019 

17 

Báo cáo trường hợp 

lâm sàng: Sử dụng 

lại thuốc kháng 

đông sau xuất huyết 

tiêu hoá ở bệnh 

nhân van 2 lá cơ 

học 

2 x 

Tạp chí Y học 

TP     HCM 

          ISSN18 

59- 1859-1779 

  23/5/145 2019 
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18 

Báo cáo một trường 

hợp đột biến gen 

tăng đông 

6  

Tạp chí Y học 

TP     HCM 

          ISSN18 

59- 1859-1779 

  23/6/150 2019 

19 

Đánh giá đáp ứng 

điều trị của phác đồ 

Bortezomib 

Dexamethasone 

trên bệnh nhân đa u 

tuỷ xương: Tổng 

kết 5 năm 2014-

2018 

7  

Tạp chí Y học 

TP     HCM 

          ISSN18 

59- 1859-1779 

  23/6/156 2019 

20 

Kết quả bước đầu 

nghiên cứu nồng độ 

galectin-3 ở bệnh 

nhân suy tim 

3  

Tạp chí Y 

Dược học 

ISSN 1859-

3836 

 

  9/6+7/89 2019 

21 

Giá trị tiên lượng 

ngắn hạn của thể 

tích tiểu cầu trung 

bình trong nhồi 

máu cơ tim cấp 

2 x 

Tạp chí Y học 

TP     HCM 

          ISSN18 

59- 1859-1779 

  24/1/106 2020 

22 

Sử dụng thuốc 

kháng đông trên 

bệnh nhân cắt bỏ 

ruột non: Báo cáo 

trường hợp theo dõi 

24 tháng 

2 x 

Tạp chí Y học 

TP     HCM 

          ISSN18 

59- 1859-1779 

  24/1/111 2020 

23 

Khảo sát đặc điểm 

lâm  sàng và cận 

lâm sàng người bị 

thalassemia thể ẩn 

đã hiến thận sống 

2 x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

         ISSN 

18 1859-1779 

  25/6/341 2021 

24 

Parvovirus B19 

infection and 

anemia after kidney 

transplantation: a 

report of two cases 

2 x MedPharmRes 

 ISSN 2615-

9139. 

 0 Vol. 6, 

Supplement of 

No. 3 
November 

11, 2021 

25 

The validity of 

reticulocyte 

hemoglobin content 

and percentage of 

hypochromic red 

blood cells for 

screening iron-

deficiency anemia 

among patients with 

end-stage renal 

3 x  

BMC-

Nephrology 

IF = 2.388 

 

 

 

 

7 

 

 

 

22;21(1):142. 
2020 Apr 

22 
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disease: a 

retrospective 

analysis 

 

26 

Successful 

secondary 

thromboprophylaxis 

with direct oral 

anticoagulants for a 

patient with 

catastrophic 

antiphospholipid 

syndrome: A case 

report 

 

2 x  Medicine 

(Baltimore) 

IF=1.889 

 

0  

26;99(26):e20811 

2020 Jun 

26 

27 

Safety, clinical and 

laboratory 

characteristics of 

donors with 

thalassemia minor 

in living donor 

kidney transplant: a 

case series. 

2 x  BMC –

Nephrology 

IF = 2.388 

 

 

0  22(1):397 

2021 Dec 

1 

- 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 TS:   03 bài báo (Số thứ tự 25,26,27). 

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) 

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 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

3        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) 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 
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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 

1      

2      

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm nghệ 

thuật, thành tích 

huấn luyện, thi 

đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

2      

...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi 

đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 

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:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1 

Chương trình đổi 

mới đào tạo bác 

sĩ đa khoa 

Tham gia 

5321/QĐ- 

ĐHYD 

Ngày 

6/12/2019 

ĐHYD 

TpHCM 

 

X  

2       

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 chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi 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. 

 Đại học Y Dược TpHCM , ngày 28 tháng 6 năm 2022 

                      NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

                       (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Đinh Hiếu Nhân 

 

 

 

 

  

 


