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Phần I 

SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1.1. Giới thiệu về Trường Đại học Nha Trang 

Trường Đại học Nha Trang hiện nay (trước đây là Trường Đại học Thủy sản) 

tiền thân là Khoa Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông lâm 

Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Ngày 16/08/1966, theo Quyết định 

số 155-CP của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Thủy sản tách thành Trường Thủy sản. 

Hiện nay, Trường Đại học Nha Trang được xem là cơ sở đào tạo đại học và sau đại 

học có bề dày truyền thống 59 năm và đã có 40 năm đứng chân trên địa bàn Khánh 

Hòa. Trường đã đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực quan trọng về khoa học kỹ thuật 

và quản lý kinh tế - xã hội cho khu vực, đóng góp một phần to lớn cho sự phát triển 

của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũng như của ngành Thủy sản Việt Nam.  

Trường Đại học Nha Trang có sứ mạng là đào tạo nhân lực trình độ cao; 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ chuyên môn đa 

lĩnh vực, trong đó lĩnh vực thủy sản là thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội. 

Tầm nhìn của Nhà trường là đến năm 2030 là trường đại học định hướng ứng 

dụng đa lĩnh vực đạt trình độ của các đại học được xếp hạng cao trong khu vực Đông 

Nam Á; từng bước tiến đến đại học định hướng nghiên cứu. 

  Cơ sở chính của Trường Đại học Nha Trang với khuôn viên rộng 24 héc ta, tọa 

lạc tại một trong những vị trí đẹp nhất bên bờ vịnh Nha Trang, là một địa chỉ văn hóa, 

khoa học trọng điểm của thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa. Trường Đại học Nha 

Trang hiện có 16 khoa, viện đào tạo; 4 viện, trung tâm nghiên cứu - chuyển giao công 

nghệ và 11 đơn vị quản lý, phục vụ đào tạo. 

 Đội ngũ cán bộ viên chức của Trường ĐH Nha Trang có 132 tiến sĩ trong đó phó 

giáo sư có 23 người (cập nhật đến tháng 12 năm 2019). Trên 60% giảng viên trình độ 

tiến sĩ được đào tạo tại nước ngoài nhất các nước có nền giáo dục phát triển như Mỹ, 

Nhật, Pháp, Nga, Na Uy, Úc, Hàn Quốc, Séc, Úc, Anh, Hà Lan, ... Hiện nay Trường 

có trên 100 giảng viên đang học nghiên cứu sinh, cao học trong và ngoài nước. 

  Nhà trường hiện đang đào tạo 6 ngành trình độ tiến sĩ, 15 ngành trình độ thạc sĩ, 

31 ngành trình độ đại học và 12 ngành trình độ cao đẳng. Lưu lượng người học thường 

xuyên của Trường: hơn 70 nghiên cứu sinh, trên 1.000 học viên cao học, hơn 13.000 

sinh viên chính quy tại Nha Trang. 

  Trường Đại học Nha Trang hiện nay đang hợp tác về đào tạo và nghiên cứu với 

gần 60 trường đại học, viện nghiên cứu của 17 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức phi 
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chính phủ trên thế giới.  

  Trường Đại học Nha Trang đã được Hội đồng kiểm định chất lượng quốc gia 

công nhận là một trong 20 trường đại học đạt chuẩn chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 

bậc cao, đáp ứng nhu cầu xã hội. 

  Ghi nhận công lao đóng góp trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học, 

Trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, 

hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất. Tháng 7/2006, 

Trường được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. 

1.2. Giới thiệu về Khoa Cơ khí 

Cơ khí là một trong những ngành được tổ chức đào tạo ngay từ những ngày đầu 

thành lập Trường Thủy sản – tiền thân của Trường Đại học Nha Trang hiện nay. Trong 

suốt chặn đường gần 60 năm tồn tại và phát triển, phạm vi và qui mô đào tạo ngành Cơ 

khí không ngừng được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của 

xã hội. Hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp tại khoa Cơ khí đã và đang có những đóng góp 

đáng kể cho sự nghiệp hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước. Các công trình 

nghiên cứu khoa học của các thế hệ giảng viên ngành Cơ khí đang được ứng dụng tại 

nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh trong cả nước. Những thành tựu trong lĩnh vực đào 

tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ đã minh chứng cho sự phấn đấu 

không ngừng của đội ngũ cán bộ, viên chức khoa Cơ khí trong suốt chặn đường xây 

dựng và phát triển trong thời gian qua. 

Khoa Cơ khí được thành lập vào năm 1978 với ngành đào tạo duy nhất là cơ khí 

tàu thuyền. Cùng với sự phát triển của Nhà trường, Khoa Cơ khí đã mở rộng phạm vi 

và quy mô đào tạo với các ngành như Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật ô 

tô, Cơ khí động lực, Kỹ thuật tàu thủy. Để đáp ứng sự phát triển đa ngành và nhu cầu 

của xã hội, Khoa Cơ khí được tách ra thành Khoa Cơ khí và Khoa Kỹ thuật tàu thủy 

năm 2007.  Vào thời điểm đó, Khoa cơ khí được chia thành 05 bộ môn và 01 xưởng: 

Bộ môn Chế tạo máy, Bộ môn Kỹ thuật Ô-tô, Bộ môn Cơ điện tử, Bộ môn Kỹ thuật 

Xây dựng và Xưởng thực tập cơ khí, quản lý và tổ chức đào tạo 4 ngành: Công nghệ 

chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật Ô-tô, Công nghệ cơ điện tử và Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng. Năm 2011, Nhà trường tiếp tục tái cơ cấu các Khoa và Bộ môn cho phù hợp 

với tình hình mới. Khoa Kỹ thuật tàu thủy được đổi tên thành Khoa Kỹ thuật giao 

thông. Bộ môn Kỹ thuật Ô-tô được chuyển từ Khoa cơ khí sang Khoa Kỹ thuật Giao 

thông. Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng  và Cơ học - Vật liệu được tách ra thành Khoa Kỹ 

thuật xây dựng. Bộ môn Nhiệt lạnh  của Khoa Công nghệ thực phẩm được chuyển về 

Khoa Cơ khí. Năm 2013 khoa Cơ khí mở thêm chuyên ngành đào tạo chuyên ngành 
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Công nghệ kỹ thuật Cơ khí do bộ môn Chế tạo máy phụ trách. Như vậy, từ năm 2013, 

Khoa Cơ khí có 3 bộ môn tham gia đào tạo bốn chuyên ngành trình độ đại học, đó là:  

1. Công nghệ chế tạo máy.  

     2. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử. 

      3. Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh. 

       4. Công nghệ kỹ thuật cơ khí. 

Cũng từ năm 2013, Khoa Cơ khí tổ chức đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí. Ngoài 

ra, Khoa còn đào tạo cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh. Hiện nay Khoa 

Cơ khí đang đào tạo hơn 1400 sinh viên bậc cao học, đại học và cao đẳng chính quy. 

Trung bình hàng năm Khoa có từ 350-400 sinh viên đăng ký theo học. 

Tổng số cán bộ viên chức của Khoa Cơ khí hiện nay là 31 người trong có 01 

phó giáo sư (3,2%),  10 tiến sĩ (32,3%), 12 thạc sĩ (38,7%), 04 nghiên cứu sinh (12,9 

%) và 4 kỹ sư (12,9 %) . Trong số đó có 16 giảng viên (51,6%) của Khoa đã và đang 

được đào tạo tại Cộng hòa Séc, Nga, Na Uy, Ucraina, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Trung Quốc. 

Thực hiện chủ trương đổi mới của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, ngành cơ 

khí nói riêng, trường Đại Học Nha Trang nói chung đã chủ động hợp tác với nhiều tổ 

chức quốc tế, trường viện thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Liên Bang 

Nga, Đài Laon, Cộng Hòa Séc.., nhằm mục tiêu trao đổi sinh viên, giảng viên, trao đổi 

nghiên cứu học thuật, tiếp thu công nghệ đào tạo tiên tiến của các nước phát triển, tạo 

điều kiện cho sinh viên, giảng viên, các nhà nghiên cứu của trường trao đổi kinh 

nghiệm và nâng cao chất năng lực giảng dạy, nghiên cứu của mình. 

Hiện nay, Khoa có các phòng thí nghiệm, thực hành là: Phòng thực hành Kỹ 

thuật đo, Phòng máy CNC, Xưởng cơ khí, Phòng thực hành cơ điện tử, Phòng thực 

hành nhiệt lạnh. Các phòng thí nghiệm, thực hành của Khoa được trang bị các thiết bị 

cơ bản và hiện đại, đáp ứng nhu cầu thực hành, nghiên cứu của sinh viên, học viên cao 

học và nghiên cứu sinh trong khoa. 

Song song với nhiệm vụ đào tạo, Khoa Cơ khí cũng chú trọng vào công tác đào 

tạo. Khoa đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có những đề tài 

được ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn. Một số thành tựu nghiên cứu tiêu biểu của 

Khoa trong thời gian gần đây như sau: 

- Thiết kế, chế tạo đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm 

thâm canh, quy mô trang trại. 

- Hoàn thiện công nghệ chế tạo và quy trình sử dụng hệ thống thiết bị sản xuất 

chitin-chitosan từ phế liệu chế biến thủy sản. 
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- Nghiên cứu thiết kế - chế tạo thiết bị sản xuất thức ăn viên công nghiệp nuôi 

tôm hùm lồng thương phẩm tại khu vực Nam Trung Bộ. 

- Thiết kế, chế tạo bơm đảo nước chuyên dụng dùng trong  nuôi trồng thủy sản 

bằng vật liệu phi kim loại. 

- Thiết kế, chế tạo thiết bị sản xuất chitin-chitozan từ phế liệu chế biến thủy 

sản.  

- Thiết kế, chế tạo thiết bị trộn ô xy lắp trong hệ thống đảo nước – sục khí phục 

vụ mô hình nuôi tôm công nghiệp.   

- Nghiên cứu thiết kế trang bị cơ khí phục vụ nghề nuôi tôm ở các tỉnh Nam 

Trung bộ. 

- Nghiên cứu sấy khô mực ống lột da bằng phương pháp sấy lạnh.  

- Nghiên cứu thiết kế chế tạo rô bốt lặn phục vụ công nghệ nuôi tôm trong lồng 

trên biển. 

- Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị hàn ma sát. 

- Thiết kế, chế tạo hệ thống phân loại và thống kê cá ngừ theo trọng lượng cho 

nhà máy chế biến thủy sản. 

Các hướng nghiên cứu chính Khoa Cơ khí đang thực hiện là: 

- Tối ưu hóa các quá trình nhiệt trong công nghệ chế biến và bảo quản thủy sản, 

nông sản và thực phẩm 

- Thiết kế, chế tạo thiết bị, hệ thống tự động hóa phục vụ các ngành nông, lâm, 

thủy sản. 

- Nghiên cứu sử dụng năng lượng tái tạo (mặt trời, địa nhiệt, gió) trong công 

nghệ thực phẩm và sinh hoạt. 

- Nghiên cứu ứng dụng cơ điện tử trong công nghiệp và dân dụng. 

1.3. Kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí 

Theo thống kê, tất cả các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây 

Nguyên đều có các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề có đào tạo ngành cơ khí. 

Theo xu thế phát triển chung, các trường này cần giáo viên, giảng viên có trình độ tiến 

sĩ về kỹ thuật cơ khí. Ngoài ra, một số sở, ban, ngành của các tỉnh ở khu vực này cũng 

có nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn bậc tiến sĩ ngành cơ khí cho một số cán bộ 

chiến lược của cơ quan. Vào năm 2017, Khoa Cơ khí Trường Đại học Nha Trang đã 

thực hiện khảo sát nhu cầu nhân lực trình độ tiến sĩ ngành kỹ thuật cơ khí của một số 

trường cao đẳng nghề và một số cá nhân ở các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ 
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và Tây Nguyên. Kết quả khảo sát được thể hiện nhu cầu nhân lực trình độ tiến sĩ 

ngành kỹ thuật cơ khí của một số trường cao đẳng nghề được thể hiện trên bảng 1.1. 

Bảng 1.1: Kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí tại một 

trường cao đẳng nghề ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên  

Đơn vị tính: người 

Tỉnh 
Đơn vị được khảo 

sát 

Thời gian dự kiến gởi viên chức thi nghiên cứu sinh 

2018 2019 2020 2021 
2022-

2024 

2025-

2027 

2028-

2030 

Bình 

Định 

Trường CĐ Kỹ 

thuật Công nghệ 

Quy Nhơn 

2 2 3 2 3 2 2 

Đắk 

Lắk 

Trường CĐ Kỹ 

thuật Đắk Lắk 
1 1      

Trường CĐ Nghề 

Thanh niên Dân 

tộc Tây Nguyên 

    1 1 2 

Gia 

Lai 

Trường CĐ Nghề 

Gia Lai 
     1 1 

Khánh 

Hòa 

Trường CĐ Nghề 

Nha Trang 
2 2 1 1 1   

Kon 

Tum 

Trường CĐ Kinh tế 

Kỹ thuật Kon Tum 
    2  2 

Lâm 

Đồng 

Trường Cao đẳng 

nghề Đà Lạt 
 1  2    

Ninh 

Thuận 

Trường CĐ Nghề 

Ninh Thuận 
1 2 2 2 4 4 4 

Phú 

Yên 

Trường CĐ Công 

nghiệp Tuy Hòa 
1 1 2     

Trường CĐ Nghề 

Phú Yên 
2 2 3 1 2   

Tổng: 9 11 11 8 13 8 11 

(Nguồn: theo thống kê khảo sát của Khoa Cơ khí, tháng 8/2017) 
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 Theo kết quả khảo sát tại 10 trường cao đẳng ở Nam Trung bộ và Tây nguyên 

thì nhu cầu học tiến sĩ kỹ thuật cơ khí là 71 người. Có thể thấy các trường cao đẳng 

nghề có thế mạnh về cơ khí như Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trường 

CĐ Nghề Nha Trang,  Trường CĐ Nghề Ninh Thuận và Trường CĐ Nghề Phú Yên có 

nhu cầu lớn về nhân lực trình độ tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí. Có thể các trường này 

cần nâng cao trình độ giảng viên để đáp ứng nhu cầu phát triển của các trường trong 

thời gian tới.  

Đối với cá nhân, Khoa thực hiện khảo sát nhu cầu trình độ tiến sĩ ở các tỉnh như 

Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai. Số lượng phiếu gởi đi là 50, số phiếu thu về là 27, 

ứng với các trường hợp có nhu cầu học nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật cơ khí trong 

thời gian từ 2018 đến 2030. Kết quả khảo sát được thể hiện trên bảng 1.2. Có thể thấy 

khu vực tỉnh Khánh Hòa có yêu cầu rất lớn nhân lực trình độ tiến sĩ ngành cơ khí. Sở 

dĩ như vậy là vì ở Khánh Hòa có Trường Đại học Nha Trang với nhiều đơn vị có liên 

quan đến ngành cơ khí như Khoa Cơ khí, Khoa Kỹ thuật Giao thông, Khoa Xây dựng 

và Trung tâm Thí nghiệm Thực hành. Các giảng viên ở các đơn vị này của Trường có 

nguyện vọng học nghiên cứu sinh để nâng cao trình độ. Điều này cũng phù hợp với 

quy hoạch chuyên môn của Trường đến năm 2020. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Khánh Hòa và các công ty lớn như Sanet và Khatoco cũng cần nguồn nhân 

lực trình độ cao về cơ khí, phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực của Tỉnh.  

Bảng 1.2: Kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí tại một 

số tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (cá nhân) 

Đơn vị tính: người 

Tỉnh 

Thời gian dự kiến thi nghiên cứu sinh 

2018 2019 2020 2021 
2022-

2024 

2025-

2027 

2028-

2030 

Đắk Lắk - - - 1 1 - - 

Gia Lai - - - - - 1 - 

Khánh Hòa 6 10 5 5 5 6 9 

Tổng 6 10 5 6 6 7 9 

(Nguồn: theo thống kê khảo sát 100% học viên của Khoa Cơ khí, tháng 8/2017) 

1.4. Lý do đề nghị cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí 

Trong nền kinh tế quốc dân, ngành cơ khí có vị trí rất quan trọng, là cơ sở, là 

động lực cho các ngành công nghiệp khác phát triển. Ngành cơ khí có nhiệm vụ cung 
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cấp toàn bộ trang thiết bị cho các ngành công nghiệp khác cũng như trang thiết bị cho 

bảo vệ an ninh quốc phòng. Trong thời gian qua, ngành cơ khí nước ta đã đạt nhiều 

thành tựu đáng kể, góp phần cho sự tăng trưởng bền vững của nước nhà. Từ một vài 

xưởng quân cụ chuyên sửa chữa xe quân sự, vũ khí, máy bay, tàu hải quân, vài xưởng 

cơ khí, xưởng sửa chữa nhỏ của tư nhân chuyên sửa chữa ôtô, xe máy, tàu thuyền… 

tập trung rải rác trên khắp các tỉnh thành cả nước; đến nay là cả một ngành cơ khí với 

hàng chục ngàn doanh nghiệp bao gồm nhiều thành phần kinh tế tham gia với quy mô 

vốn đầu tư từ vài tỷ đến hàng ngàn tỷ, với máy móc, thiết bị đủ các loại từ đơn giản 

đến phức tạp ứng dụng công nghệ PLC, CNC, … sản xuất ra nhiều loại sản phẩm phục 

vụ cho tất cả các ngành nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, phục vụ 

nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Ngành cơ khí nước ta đã 

không ngừng lớn mạnh cả chiều rộng lẫn chiều sâu, là một trong những ngành đầu tàu, 

mũi nhọn, đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trên thế giới, 

điển hình như: Tổng lắp máy Lilama Việt Nam, Tổng công ty xây lắp dầu khí, Công ty 

Cổ phần cơ điện Việt Nam, Công ty ô tô Trường Hải, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, 

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn,…, tạo cơ sở thúc đẩy các ngành khác cùng phát triển.  

Theo Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 

2035 thì các ngành công nghiệp được ưu tiên phát triển là ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo, ngành điện tử và viễn thông và ngành năng lượng mới và năng lượng tái tạo. 

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có nhóm ngành cơ khí và luyện kim. 

Ngoài ra, các ngành công nghiệp khác đều phụ thuộc hoặc có mối quan hệ khăng khít 

với ngành cơ khí. Chiến lược này cũng nêu và các mục tiêu cụ thể để phát triển công 

nghiệp Việt Nam. Để đạt được các mục tiêu này, nước ta cần nhiều nhân lực, đặc biệt 

là nhân lực trình độ cao có khả năng nghiên cứu cho ngành cơ khí. 

Theo Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 

2020 thì một số chuyên ngành và sản phẩm cơ khí trọng điểm sẽ được ưu tiên phát 

triển để đáp ứng về cơ bản nhu cầu của nền kinh tế quốc dân. Đó là trang thiết bị máy 

động lực, cơ khí phục vụ nông,lâm, ngư nghiệp và công nghiệp chế biến, máy công cụ, 

cơ khí xây dựng, cơ khí đóng tàu, thiết bị kỹ thuật điện, điện tử, cơ khí ô tô, cơ khí 

giao thông vận tải. Với mục tiêu như vậy, trong những năm qua, Chính phủ và các bộ, 

ngành đã ban hành một loạt các cơ chế, chính sách để hỗ trợ ngành cơ khí. Với các cơ 

chế, chính sách tương đối đầy đủ hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm cơ khí, nhất 

là cơ khí trọng điểm, thời gian qua một số ngành cơ khí mới đã hình thành, trong đó 

một số ngành như chế tạo thiết bị cơ khí thủy công, sản xuất xe gắn máy, ngành xi 

măng, ngành chế tạo thiết bị điện, ... sản xuất kinh doanh tương đối hiệu quả. Trong 

“Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam giai đoạn 2011- 2020” (Quyết 

định số 418/QĐ-Tg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 11 tháng 4 năm 2012) cũng đã 
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chỉ ra một lĩnh vực công nghệ liên quan đến ngành cơ khí cần ưu tiên nghiên cứu phát 

triển, đó là: công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo máy- tự động hóa. Gần đây, 

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Chiến lược thể hiện rõ quan điểm cơ khí là ngành 

công nghiệp nền tảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển nhanh, bền vững, 

nâng cao tính độc lập, tự chủ; đảm bảo khả năng tham gia sâu, có hiệu quả của nền 

kinh tế vào mạng lưới sản xuất và phân phối toàn cầu, được quan tâm đầu tư thích 

đáng; phát triển ngành cơ khí Việt Nam trên cơ sở sử dụng nguồn nhân lực chất lượng 

cao và công nghệ tiên tiến, lấy cạnh tranh toàn cầu là động lực phát triển. Mục tiêu đến 

năm 2035, ngành cơ khí Việt Nam được phát triển với đa số các chuyên ngành có công 

nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu hơn nữa vào 

chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng 

trong hội nhập quốc tế; đội ngũ lao động chuyên nghiệp, có kỷ luật và có năng suất 

cao, chủ động trong các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm cơ khí, cơ bản 

đáp ứng nhu cầu sản phẩm cơ khí của thị trường trong nước. Để đạt được mục tiêu 

này, ngành cơ khí cần một lượng lớn nguồn nhân lực trình độ cao. 

Hiện nay ngành cơ khí trong nước phát triển mạnh ở hầu hết tất cả các tỉnh 

thành trong đó có các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Ở các tỉnh duyên 

hải Nam Trung bộ, ngành cơ khí chủ yếu phát triển về các lĩnh vực công nghiệp như 

đóng tàu, xi- măng, điện gió,… Khu vực Tây Nguyên, ngành cơ khí phát triển mạnh về 

các lĩnh vực thiết bị thủy điện và máy nông nghiệp. UBNND tỉnh Khánh Hòa đã ký 

Quyết định số 1947/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp 

tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo quyết định này, tỉnh 

Khánh Hòa sẽ định hướng phát triển công nghiệp theo các vùng kinh tế trọng điểm 

như khu kinh tế Vân Phong, khu vực Vịnh Cam Ranh và khu vực thành phố Nha 

Trang - Diên Khánh. Các khu vực này sẽ tập trung thu hút các dự án công nghiệp trọng 

điểm có liên quan đến ngành cơ khí như đóng tàu, lọc hóa dầu, công nghệ vật liệu. 

Theo lĩnh vực ngành nghề thì tỉnh Khánh Hòa sẽ ưu tiên phát triển các ngành trọng 

điểm trong đó có công nghiệp cơ khí chế tạo máy móc thiết bị và gia công kim loại, 

tập trung vào chế tạo và sửa chữa tàu thủy; cơ khí nặng; kết cấu thép; thiết bị siêu 

trường, siêu trọng; chi tiết, thiết bị máy công cụ; máy móc trong công nghiệp chế biến 

nông-lâm-thủy sản; chế tạo thiết bị và phụ tùng và linh kiện cho sản xuất ô tô, xe máy, 

tàu thủy, máy CNC, các sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao. Quyết 

định này cũng nêu rõ ngành cơ khí là ngành được ưu tiên (đứng đầu) trong các ngành 

công nghiệp được định hướng phát triển. Như vậy, với sự phát triển của ngành cơ khí 

tại khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên và chiến lược Quy hoạch phát 

triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, song 
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song với việc đầu tư thiết bị, công nghệ cơ khí hiện đại, việc đào tạo nhân lực ngành 

cơ khí, nhất là nhân lực trình độ cao, của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây 

Nguyên cũng là vấn đề đáng quan tâm. 

Theo kết quả khảo sát được trình bày ở trên, hiện tại nhu cầu cán bộ kỹ thuật có 

trình độ tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây 

Nguyên là rất lớn để có thể giải quyết những vấn đề mới về khoa học, công nghệ. Nhu 

cầu này có thể còn cao hơn nếu hệ thống các trường trung cấp nghề cần nhân lực tiến 

sĩ kỹ thuật cơ khí trong thời gian tới. Trong khi đó đến thời điểm này khu vực Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên chưa có cơ sở nào đào tạo trình độ tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí, số 

cán bộ được đào tạo thuộc ngành này hàng năm vẫn còn rất hạn chế chưa đáp ứng nhu 

cầu xã hội. Hàng loạt vấn đề khoa học liên quan đến kỹ thuật cơ khí chưa được giải 

quyết đúng tầm. Do đó, việc đào tạo tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí tại Trường Đại học Nha 

Trang là hết sức cần thiết và cấp bách. Điều này phù hợp với Quyết định số 911/QĐ-

TTg ngày 17/6/2010 phê duyệt đề án đào tạo 23.000 giảng viên có trình độ tiến sĩ cho 

các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010  2020 (Đề án 911) và Đề án “Nâng cao 

năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu 

cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2025” đào tạo 9000 

tiến sĩ,  cũng như nhu cầu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của một số sở, ban, ngành 

và cá nhân.  
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Phần II.  

NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

2.1. Khái quát chung về quá trình đào tạo của Trường Đại học Nha Trang 

Qua 59 năm xây dựng và phát triển, đến nay trường đã trở thành một trường đại 

học đa ngành, đa lĩnh vực. Trước năm 1990, Trường chỉ đào tạo trình độ đại học 5 

chuyên ngành về lĩnh vực thủy sản, đến nay Trường đã đào tạo ở cả 4 trình độ bao 

gồm: đào tạo trình độ tiến sĩ từ năm 1987 với 6 chuyên ngành và đã có 76 nghiên cứu 

sinh tốt nghiệp, đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 1992 với 15 chuyên ngành và đã có 

1.951 học viên tốt nghiệp, đào tạo trình độ đại học 30 ngành và đã có 50 khoá với 

30.794 sinh viên tốt nghiệp. Kết quả đào tạo từng chuyên ngành ở trình độ tiến sĩ và 

thạc sĩ  được trình bày ở các bảng 2.1 và 2.2. 

Trường Đại học Nha Trang có đủ kinh nghiệm trong đào tạo ngành Kỹ thuật cơ 

khí ở trình độ đại học và trình độ thạc sĩ, cụ thể:  

- Ở trình độ đại học: đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy từ năm 1996 đến 

nay (22 khóa, 1461 sinh viên) trong đó 18 khóa đã tốt nghiệp với 932 kỹ sư; đào tạo 

ngành Kỹ thuật cơ khí từ năm 2013 đến nay (06 khóa, 595 sinh viên) trong đó 02 khóa 

đã tốt nghiệp (86 kỹ sư). Thông tin chi tiết về từng khóa được thể hiện trên bảng 2.3.  

- Ở trình độ thạc sĩ: Đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí từ năm 2013, đến nay đã và 

đang đào tạo được 4 khóa, trong đó có 3 khóa với 7 học viên đã tốt nghiệp. 

Bảng 2.1. Kết quả đào tạo trình độ tiến sĩ (số liệu đến tháng 10/2018) 

TT Ngành Năm bắt đầu 

đào tạo 

Mã số Số lượng 

1 Nuôi trồng thủy sản 1987 9620301 30 

2 Khai thác thủy sản 1987 9620304 13 

3 Công nghệ chế biến thủy sản 1992 9540105 18 

4 Kỹ thuật tàu thủy 1992 9520122 10 

5 Kỹ thuật cơ khí động lực 2012 9520116 5 

6 Công nghệ sau thu hoạch 2014 9540104 0 

Tổng 76 
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Bảng 2.2. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo (số liệu đến tháng 10/2018) 

TT Ngành Năm bắt đầu đào tạo Mã số Số lượng 

1 Kỹ thuật cơ khí động lực 1991 8520116 22 

2 Khai thác thủy sản 1991 8620304 106 

3 Kỹ thuật tàu thủy 1991 8520122 101 

4 Nuôi trồng thủy sản 1991 8620301 459 

5 Công nghệ chế biến thủy sản 1995 8540105 88 

6 Kinh tế nông nghiệp 2004 8620115 44 

7 Công nghệ sau thu hoạch 2005 8540104 105 

8 Quản trị kinh doanh 2008 8340102 850 

9 Kỹ thuật ô tô 2010 8520130 5 

10 Công nghệ sinh học 2013 8420201 37 

11 Công nghệ thực phẩm 2013 8540101 15 

12 Kỹ thuật cơ khí 2013 8520103 7 

13 Kinh tế phát triển 2014 8310105 112 

14 Công nghệ thông tin 2017 8480201 0 

15 Quản lý kinh tế 2017 8310110 0 

Tổng 1.951 

 

Bảng 2.3. Số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy ngành Công nghệ chế 

tạo máy và ngành Kỹ thuật cơ khí 

STT Khóa học Lớp Số lượng đầu vào Số lượng tốt nghiệp 

Ngành Công nghệ chế tạo máy 

1 1996-2001 38CT 46 36 

2 1997-2002 39CT 30 24 

3 1998-2003 40CT 79 52 

4 1999-2004 41CT 138 108 

5 2000-2005 42CT 136 104 

6 2001-2005 43CT 35 28 

7 2002-2006 44CT 78 65 
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Bảng 2.3. Số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy ngành Công nghệ chế 

tạo máy và ngành Kỹ thuật cơ khí (tiếp theo) 

STT Khóa học Lớp Số lượng đầu vào Số lượng tốt nghiệp 

Ngành Công nghệ chế tạo máy 

8 2003-2007 45CT 85 62 

9 2004-2008 46CT 63 50 

10 2005-2009 47CT 80 60 

11 2006-2010 48CT 75 59 

12 2007-2011 49CT 76 59 

13 2008-2012 50CT 91 70 

14 2009-2013 51CT 66 53 

15 2010-2014 52CTM 27 22 

16 2011-2015 53CTM 41 28 

17 2013-2017 55CTM 62 31 

18 2014-2018 56CTM 64 21 

19 2015-2019 57CTM 81 0 

20 2016-2020 58CTM 46 0 

21 2017-2021 59CTM 32 0 

22 2018-2022 60CTM 30 0 

Ngành Kỹ thuật cơ khí 

1 2013-2017 55KTCK 76 43 

2 2014-2018 56KTCK 78 43 

3 2015-2019 57KTCK 81 0 

4 2016-2020 58KTCK 134 0 

5 2017-2021 59KTCK 116 0 

6 2018-2022 60KTCK 110 0 

Tổng: 2056 1018 

Kết quả khảo sát tỷ lệ sinh viên, học viên tốt nghiệp có việc làm cho thấy sinh 

viên tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ chế tạo máy và Kỹ thuật cơ khí năm 2017 là 
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lần lượt là 100% và 92% (Bảng 2.4). Số học viên tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ 

khí tại trường có việc làm là 100%.  

Các kỹ sư và thạc sĩ tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ khí và Công nghệ chế tạo 

máy của Trường làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và viện nghiên cứu. Ở khu 

vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, nhiều kỹ sư và thạc sĩ tốt nghiệp ngành 

Kỹ thuật cơ khí và Công nghệ chế tạo máy của Trường làm việc ở hầu hết các trường 

đại học, cao đẳng có đào tạo về ngành cơ khí như Trường Đại học Nha Trang, Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, Học viện Không quân, Cao đẳng Nghề Quy 

Nhơn, Cao đẳng Nghề Đắk Lắk, Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, … Đây có thể là 

nguồn tuyển sinh dồi dào cho Trường. 

Bảng 2.4. Kết quả khảo sát tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ 

chế tạo máy và Kỹ thuật cơ khí có việc làm từ năm 2017 

Ngành 

Tổng 
số 

SVTN 
(người) 

Tổng số 
lượng 

SV khảo 
sát 

(người) 

Số lượng 
SVTN 
có việc 

làm 
(người) 

Số lượng 
SVTN chưa 
có việc làm 
nhưng đang 

học nâng 
cao 

(người) 

Số lượng 
SVTN 

chưa có 
việc làm 
(người) 

Tỷ lệ sinh 
viên có 

việc làm 

Công nghệ 
chế tạo 

máy 
28 26 26 0 0 100% 

Kỹ thuật 
cơ khí 

32 13 12 0 0 92% 

(Nguồn: theo thống kê năm 2018 của Trường Đại học Nha Trang) 

 

Bảng 2.5. Kết quả khảo sát tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp thạc sỹ ngành Kỹ thuật cơ 

khí có việc làm từ năm 2016 đến nay 

Năm tốt 

nghiệp 

Số lượng học viên tốt nghiệp 

(người) 

Tỷ lệ học viên tốt nghiệp có việc 

làm 

2016 5 100% 

2017 6 100% 

Tổng số  100% 

(Nguồn: theo thống kê khảo sát học viên cao học của Khoa Cơ khí, tháng 8/2018) 
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2.2. Đội ngũ giảng viên, cán bộ cơ hữu 

Bảng 2.6. Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu tham gia đào tạo các học 

phần trong chương trình đào tạo 

T
T 

Họ và tên, 
năm sinh, 
chức vụ 
hiện tại 

Học 
hàm, 
năm 

phong 

Học 
vị, 

nước, 
năm 
tốt 

nghiệp 

Ngành/ 
Chuyên 
ngành 

Tham 
gia đào 

tạo 
SĐH 
(năm, 

CSĐT) 

Thành 
tích 
khoa 

học (số 
lượng 
đề tài, 
các bài 

báo) 

Tham gia giảng 
dạy học phần 

1.  

Nguyễn 
Thiên 
Chương, 
1984, 
Trưởng bộ 
môn 

 

Tiến 
sĩ, 
Cộng 
hòa 
Séc, 
2014 

Điều 
khiển 
học kỹ 
thuật 

2018, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

5 bài 
báo 
 

- Phương pháp 
nghiên cứu 
ngành Kỹ thuật 
cơ khí 
- Chuyên đề tiến 
sĩ 

2.  

Trần Doãn 
Hùng, 
1976, 
Phó Hiệu 
trưởng 

 

Tiến 
sĩ, 
Cộng 
hòa 
Séc, 
2011 

Kỹ thuật 
vật liệu 

2011, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

05 đề 
tài,  
hơn 30 
bài báo 

- Phương pháp 
nghiên cứu 
ngành Kỹ thuật 
cơ khí 
- Phân tích và 
thiết kế cơ cấu 
máy nâng cao 
- Chuyên đề tiến 
sĩ 

3.  

Nguyễn Hữu 
Nghĩa, 1979, 
Phó Trưởng 
khoa Cơ khí 

 

Tiến sĩ 
Hàn 
Quốc, 
2015 

Kỹ thuật 
Cơ khí 

2018, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

4 đề 
tài, 10 
bài báo 

- Quy hoạch 
thực nghiệm và 
xử lý số liệu 
nâng cao  
- Chuyên đề tiến 
sĩ 

4.  

Đặng Xuân 
Phương, 
1975, 
Trưởng 
phòng Đào 
tạo Sau đại 
học 

PGS, 
2018 

Tiến 
sĩ, Hàn 
Quốc, 
2011 

Kỹ thuật 
Cơ khí  

2013, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

4 đề 
tài, 41 
bài báo 

- Quy hoạch 
thực nghiệm và 
xử lý số liệu 
nâng cao  
- CAE nâng cao 
- Phân tích và 
thiết kế cơ cấu 
máy nâng cao 

5.  

Nguyễn Hữu 
Thật, 1977, 
Trưởng bộ 
môn 

 

Tiến 
sĩ, Đài 
Loan, 
2017 

Kỹ 
thuật cơ 
khí  

2015, 
Đại học 
Nha 
Trang 

2 đề 
tài, 4 
bài báo 

- Sản xuất tinh 
gọn 
- Gia công vật 
liệu có độ bền 
cao 
- Thiết kế đảm 
bảo X 
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6.  

Trần Hưng 
Trà, 1976, 
Phó Trưởng 
khoa Xây 
dựng 

PGS, 
2019 

Tiến 
sĩ, 
Nhật 
Bản, 
2010 

Khoa 
học vật 
liệu cơ 
khí 

2011 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

3 đề 
tài, 10 
bài báo 

- Quy hoạch 
thực nghiệm và 
xử lý số liệu 
nâng cao  
- Chuyên đề tiến 
sĩ 

7.  
Ngô Quang 
Trọng, 1974 

 

Tiến 
sĩ, 
Nga, 
2018 

Công 
nghệ 
Chế tạo 
máy 

 
4 bài 
báo 

- Kỹ thuật 
tribology  
- Sản xuất tinh 
gọn 
- Chế tạo số 

8.  

Nguyễn Văn 
Tường, 
1971, 
Trưởng khoa 
Cơ khí 

PGS, 
2019 

Tiến 
sĩ, 
Cộng 
hòa 
Séc, 
2009 

Thiết kế 
máy và 
thiết bị 

2012, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

6 đề 
tài, 30 
bài báo 

- Thiết kế đảm 
bảo X  
- Kỹ thuật 
tribology  
- Chế tạo số 

9.  

Lê Nguyễn 
Anh Vũ, 
1981, 
Trưởng khoa 
Xây dựng 

 

Tiến 
sĩ, Đài 
Loan, 
2017 

Kỹ thuật 
Cơ khí 

 
7 bài 
báo 

- Gia công vật 
liệu có độ bền 
cao 
- CAE nâng cao 

 

Bảng 2.7. Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu đứng tên mở ngành Kỹ 

thuật cơ khí, giảng viên giảng dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành Kỹ thuật 

cơ khí và các ngành gần  

TT 

Họ và tên, 
năm sinh, 

chức vụ hiện 
tại 

Học 
hàm, 
năm 

phong 

Học vị, nước, 
năm tốt 
nghiệp 

Ngành/ 
Chuyên 
ngành 

Tham gia 
đào tạo 

SĐH (năm, 
CSĐT) 

Thành tích 
khoa học 
(số lượng 
đề tài, các 
bài báo) 

Ghi 
chú 

A. Ngành, chuyên ngành đúng, phù hợp 

1.  
Nguyễn Hữu 
Nghĩa 

 
Tiến sĩ. Hàn 
Quốc, 2015 

Kỹ thuật 
Cơ khí 

2018, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

4 đề tài, 10 
bài báo 

 

2.  
Đặng Xuân 
Phương 

PGS, 
2018 

Tiến sĩ. Hàn 
Quốc, 2011 

Kỹ thuật 
cơ khí  

2012, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

4 đề tài, 41 
bài báo 

 

3.  
Nguyễn Hữu 
Thật 

 
Tiến sĩ, Đài 
Loan, 2014 

Kỹ 
thuật cơ 
khí  

Năm 2015, 
Đại học 
Nha Trang 

2 đề tài, 4 
bài báo 

 

4.  
Ngô Quang 
Trọng 

 
Tiến sĩ, Nga, 
2018 

Công 
nghệ 
Chế tạo 
máy 

 4 bài báo  
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5.  
Nguyễn Văn 
Tường 

PGS, 
2019 

Tiến sĩ, Cộng 
hòa Séc, 
2009 

Thiết kế 
máy và 
thiết bị 

2012, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

6 đề tài, 30 
bài báo 

 

6.  
Lê Nguyễn 
Anh Vũ 

 
Tiến sĩ, Đài 
Loan, 2017 

Kỹ thuật 
Cơ khí 

 7 bài báo  

B. Ngành, chuyên ngành gần 

7.  
Nguyễn 
Thiên 
Chương 

 
Tiến sĩ, Cộng 
hòa Séc, 
2014 

Điều 
khiển 
học kỹ 
thuật 

2018, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

5 bài báo 
 

 

8.  
Trần Doãn 
Hùng 

 
Tiến sĩ, Cộng 
hòa Séc, 
2010 

Kỹ thuật 
vật liệu 

2012, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

05 đề tài,  
30 bài báo 

 

9.  
Nguyễn Văn 
Thuần 

 
Tiến sĩ, Hàn 
Quốc 
2017 

Cơ kỹ 
thuật 

Trường ĐH 
Nha Trang 

13 bài báo  

10.  Trần Đại Tiến  
Tiến sĩ, Việt 
Nam, 
2007 

Công 
nghệ 
chế thủy 
sản 

2011, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

5 đề tài,  
9 bài báo 

 

11.  
Trần Hưng 
Trà 

PGS, 
2019 

Tiến sĩ, Nhật 
Bản, 2010 

Khoa 
học vật 
liệu 

2011, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

3 đề tài, 10 
bài báo 

 

 

Bảng 2.8.   Danh sách giảng viên, nhà khoa học thỉnh giảng tham gia đào tạo 

Số 
TT 

Họ và tên, 
năm sinh, 
chức vụ 
hiện tại 

Học hàm, 
năm 

phong 

Học vị, 
nước, năm 
tốt nghiệp 

Ngành/ 
Chuyên 
ngành 

Tham 
gia đào 

tạo 
SĐH 
(năm, 

CSĐT) 

Thành 
tích khoa 

học (số 
lượng đề 
tài, các 
bài báo) 

Ghi 
chú 

1 
Quách Đình 
Liên 

PGS 
Tiến sĩ, 
Ba Lan, 

1988 

Kỹ thuật 
cơ khí 

1991 
3 đề tài, 
hơn 20 
bài báo 

 

2 
Nguyễn 
Văn Ba 

PGS 
Tiến sĩ, 

Việt Nam, 
1999 

Thiết bị 
năng 

lượng tàu 
thủy 

2000 
4 đề tài, 
hơn 20 
bài báo 

 

3 
Nguyễn 
Văn Nhận 

PGS 
Tiến sĩ, 
Ba Lan, 

1990 

Xe cơ 
giới 

1991 
2 đề tài, 
hơn 20 
bài báo 
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Bảng 2.9. Danh sách cán bộ quản lý phụ trách đào tạo 

Số 

TT 
Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại 

Trình độ đào 

tạo, năm tốt 

nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Ghi 

chú 

1 
PGS,TS. Đặng Xuân Phương, 1975 

Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học 
Tiến sĩ, 2011 

Kỹ thuật cơ 

khí 
 

2 
Nguyễn Thị Thu Nga, 1978 

Chuyên viên Phòng Đào tạo Sau đại học 
Thạc sĩ, 2009 Kinh tế  

 

Bảng 2.10. Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu 

Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Trình độ đào 

tạo, năm tốt 

nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên ngành  
Ghi chú 

1. Vũ Ngọc Chiên Thạc sỹ  
Công nghệ Chế 

tạo máy 
 

2. Đỗ Xuân Lộc Đại học 
Công nghệ Chế 

tạo máy 
 

3. Phan Quang Nhữ  Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí  

4. Phí Công Thuyên  Trung cấp Kỹ thuật cơ khí  

5. Phạm Quang Tĩnh Đại học 
Công nghệ Chế 

tạo máy 
 

 

2.3. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

2.3.1 Phòng học, giảng đường 

Nhà trường có 9 khu giảng đường với diện tích gần 28.000 m2, gồm gần 100 

phòng học có sức chứa từ 60 đến 200 SV/phòng. Các phòng học được trang bị các 

thiết bị như máy chiếu, hệ thống âm thanh, máy tính nối mạng internet để hỗ trợ dạy 

và học. Thông tin chi tiết về phòng học, giảng đường được thể hiện trên bảng 2.11. 
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Bảng 2.11. Hệ thống phòng học và giảng đường 

STT Giảng đường Số phòng học Ghi chú 

1.  G1 5  

2.  G2 15  

3.  G3 15  

4.  G4 6  

5.  G5 8  

6.  G6 10  

7.  G7 21  

Tổng số  80  

 

2.3.2 Thiết bị phục vụ đào tạo 

Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành của Trường được trang bị máy và thiết bị 

đồng bộ, hiện đại đáp ứng đào tạo trình độ tiến sĩ. Ngoài ra, Trường còn có các cơ sở 

nghiên cứu, thực tập ở ngoài khuôn viên như Viện Nghiên cứu Chế tạo Tàu thuỷ, Viện 

Nuôi trồng Thuỷ sản, Trung tâm Giống và Bệnh học Thuỷ sản. Các viện và trung tâm 

này ngoài phục vụ đào tạo còn là nơi nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và 

sản xuất sản phẩm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế cho các tỉnh Nam Trung Bộ và 

cả nước.  

Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành có diện tích xây dựng là 3260 m2. Trung 

tâm có 16 phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu trong đó có các phòng thí 

nghiệm, thực hành phục vụ cho nhóm ngành cơ khí như: Xưởng cơ khí, Phòng thực 

hành đo, Phòng thí nghiệm vật liệu, Phòng thí nghiệm cơ học, Phòng thí nghiệm cơ 

điện tử, Phòng thí nghiệm nhiệt lạnh, Phòng thí nghiệm bảo trì. Bảng 2.12 trình bày 

trang thiết bị chính phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí.  

Bảng 2.12. Trang thiết bị phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo 

Số 
TT 

Tên gọi của máy, thiết bị, kí 
hiệu, mục đích sử dụng 

Nước sản 
xuất, 

năm sản 
xuất 

Số 
lượng 

Tên học phần sử dụng 
thiết bị 

1.  
Trung tâm gia công, VMC 
2216,  
gia công cắt gọt 

Mỹ, 
2000 

1 

- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- Chế tạo số 
- Chuyên đề tiến sĩ 
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2.  
Máy cắt dây EDM CNC, 
Elektronica Maxicut 734, gia 
công cắt gọt 

Ấn Độ, 
2001 

1 

- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- Chế tạo số 
- Chuyên đề tiến sĩ 

3.  
Máy gia công xung điện, TOP 
EDM CNC 430/X600, gia công 
cắt gọt 

Đài Loan, 
2004 

1 

- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- Chế tạo số 
- Chuyên đề tiến sĩ 

4.  
Máy mài phẳng, FMG – 
3060AH, gia công cắt gọt 

Đài Loan, 
2004 

1 
- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- Chuyên đề tiến sĩ 

5.  
Máy tiện, khoan, phay đa năng,  
HQ500, gia công cắt gọt 

Đài Loan, 
2000 

1 Chuyên đề tiến sĩ 

6.  
Máy phay ngang, gia công cắt 
gọt 

Đài Loan, 
1996 

1 
- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- Chuyên đề tiến sĩ 

7.  
Máy mài dụng cụ cắt 
đa năng, Full Mark FM-U2, 
mài dao tiện, khoan, doa 

Đài Loan, 
2004 

1 
- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- Chuyên đề tiến sĩ 

8.  
Máy cắt mẫu, MA - CU 250M, 
tạo mẫu thử nghiệm vật liệu 

Hàn 
Quốc, 
2004 

1 
- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- Chuyên đề tiến sĩ 

9.  
Máy đánh bóng mẫu, MA - 
PO250M, tạo mẫu thử nghiệm 
vật liệu 

Hàn 
Quốc, 
2004 

1 
- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- Chuyên đề tiến sĩ 

10.  
Lò nung điện, F48010, thí 
nghiệm vật liệu 

2004 5 
- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- Chuyên đề tiến sĩ 

11.  
Lò nung điện, LH15/13, thí 
nghiệm vật liệu 

2004 1 
- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- Chuyên đề tiến sĩ 

12.  
Hệ lò tôi - ram - ủ,  MSH1, 
nhiệt luyện 

2004 1 
- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- Chuyên đề tiến sĩ 

13.  
Máy đo độ cứng tế vi, HM – 
125, đo độ cứng vật liệu 

Nhật Bản, 
2004 

1 
- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- Chuyên đề tiến sĩ 

14.  
Máy đo độ cứng Rockwell, AR 
– 10, đo độ cứng vật liệu 

Nhật Bản, 
2004 

1 
- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- Chuyên đề tiến sĩ 

15.  
Máy đo độ cứng HB,  ABK – 
1, đo độ cứng vật liệu 

Nhật Bản, 
2004 

1 
- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- Chuyên đề tiến sĩ 

16.  
Kính hiển vi kim tương, MMB 
2200 

Nhật Bản, 
2004 

5 
- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- Chuyên đề tiến sĩ 
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17.  Máy chiếu biên dạng, PJ3000 
Nhật Bản, 

2004 
1 

- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- Chuyên đề tiến sĩ 

18.  
Máy đo độ nhám bề mặt, 
SJ301, đo độ nhám bề mặt 

Nhật Bản, 
2004 

1 
- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- Chuyên đề tiến sĩ 

19.  
Bộ dụng cụ đo cầm tay, dùng 
đo lường hình học 

Nhật Bản, 
2004 

100 
- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- Chuyên đề tiến sĩ 

20.  Máy kéo nén vạn năng, Instron 
Mỹ, 
2009 

1 
- CAE nâng cao 
- Chuyên đề tiến sĩ 

21.  
Máy kiểm nghiệm cơ tính vạn 
năng CHT 4206 

Trung 
Quốc, 
2009 

1 
- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- CAE nâng cao 

22.  
Máy kiểm nghiệm cơ tính vạn 
năng HOUNSFIELD  

Anh, 
1997 

1 
- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- CAE nâng cao 

23.  Máy đo sức bền va đập  
Mỹ, 
1998 

1 
- Gia công vật liệu có độ 
bền cao 
- CAE nâng cao 

24.  
Máy phân tích thành phần hóa 
học  

Mỹ, 
2008 

1 
- Kỹ thuật tribology 
- Chuyên đề tiến sĩ 

25 
Thiết bị siêu âm dò khuyết tật 
EPOC III-US 

Mỹ, 
2008 

1 Chuyên đề tiến sĩ 

26 
Máy tạo mẫu nhanh 
Dimensions 

Mỹ, 2009 1 Chuyên đề tiến sĩ 

27 Máy in 3D Big Mendel 
Trung 
Quốc, 
2019 

1 
- Thiết kế đảm bảo X 
- Chuyên đề tiến sĩ 

28 
Máy đo và phân tích rung động 
VN25 

Đức 
2019 

1  Chuyên đề tiến sĩ 

29 
Bộ đo rung động kiểu không 
tiếp xúc 

Mỹ 
2019 

1 Chuyên đề tiến sĩ 

30 Máy phân tích độ ồn realtime 
Mỹ 

2019 
1 Chuyên đề tiến sĩ 

31 Bộ dụng cụ kiểm tra siêu âm 
Mỹ 

2019 
1 Chuyên đề tiến sĩ 

32 
Thiết bị siêu âm khuyết tật kim 
loại 

Mỹ 
2019 

1 Chuyên đề tiến sĩ 

33 
Thiết bị dò tìm rò rỉ khí bằng 
siêu âm 

Thụy Sỹ 
2019 

1 Chuyên đề tiến sĩ 

34 
Máy cân chỉnh đồng tâm trục 
bằng Laser 

Thụy 
Điển 
2019 

1 Chuyên đề tiến sĩ 
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 Khoa Cơ khí có quan hệ hợp tác với nhiều trường, viện nghiên cứu trong và 

ngoài nước. Các trường, viện này có thể hỗ trợ Khoa thực hiện một số thí nghiệm phục 

vụ cho hướng nghiên cứu của nghiên cứu sinh.  

2.3.3 Thư viện 

Thư viện của trường bao gồm 4 tòa nhà có tổng diện tích sử dụng 5.500m2, toạ 

lạc trên diện tích 12.000m2. Thư viện có hơn 1000 chỗ ngồi cùng hệ thống kho sách, 

báo chí, luận văn, luận án, phòng tra cứu trực tuyến, truy cập internet và đa phương 

tiện theo hình thức kho mở; xưởng in phục vụ cho in và phát hành tài liệu. Tài nguyên 

của thư viện hiện nay có khoảng 24.000 tên tài liệu in với khoảng 60.000 bản, trong đó 

có khoảng 3.000 luận văn, luận án và hàng ngàn tài liệu tham khảo. Ngoài ra thư viện 

còn có khoảng 600 đầu báo tạp chí trong nước và nước ngoài, gồm cả dạng in và điện 

tử. Thư viện số của Trường đã được đưa vào phục vụ với hơn 23.000 tên tài liệu, hàng 

ngàn tên tài liệu chuyên ngành và được cập nhật thường xuyên. Thư viện có hệ thống 

cáp quang, LAN, wifi giúp người dùng tra cứu và truy cập nguồn thông tin nhanh và 

thuận lợi. Bảng 2.13 liệt kê một số sách và tạp chí (được xuất bản trong 5 năm trở lại 

đây) phục vụ cho việc thực hiện chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí. 

Bảng 2.13. Giáo trình và tài liệu tham khảo tại thư viện 

Số 
TT 

Tên sách, tạp chí 
Nước 

xuất bản 

Năm 
xuất 
bản 

Số 
lượng 

 

Tên học phần sử 
dụng sách, tạp chí 

 Tạp chí     

1. Tạp chí Cơ khí Việt Nam Việt Nam  
2014-
2019 

online 

- Kỹ thuật tribology  
- Gia công vật liệu có 
độ bền cao 
- Sản xuất tinh gọn 

2. 
Tạp chí khoa học và 
công nghệ thủy sản 

Việt Nam  
2014-
2019 

20 

- Kỹ thuật tribology  
- Phương pháp nghiên 
cứu ngành Kỹ thuật cơ 
khí 

3. 
International Journal of 
Computer Integrated 
Manufacturing  

Anh 
2014-
2019 

online 

- CAE nâng cao 
- Phân tích và thiết kế 
cơ cấu máy nâng cao 
- Chế tạo số 

4. 
Journal of Manufacturing 
Science and Engineering 

Mỹ 
 

2014-
2019 

online 

- Kỹ thuật tribology  
- Gia công vật liệu có 
độ bền cao 
- Sản xuất tinh gọn 

5. 
Journal of Materials 
Processing Technology  

Hà Lan 
 

2014-
2019 

online 

- Kỹ thuật tribology  
- Gia công vật liệu có 
độ bền cao 
- Sản xuất tinh gọn 

6. Manufacturing Séc 2017- online - Kỹ thuật tribology  
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Technology 2019 - Gia công vật liệu có 
độ bền cao 
- Sản xuất tinh gọn 

7. 
Computer-Aided Design 
& Applications 

Mỹ 
2014-
2019 

online 

- CAE nâng cao 
- Phân tích và thiết kế 
cơ cấu máy nâng cao 
- Chế tạo số 
- Thiết kế đảm bảo X 

8. Computer-Aided Design  Anh 
2014-
2019 

online 

- CAE nâng cao 
- Phân tích và thiết kế 
cơ cấu máy nâng cao 
- Chế tạo số 
- Thiết kế đảm bảo X 

9. 
International Journal of 
Machine Tools and 
Manufacture 

Anh 
2014-
2019 

online 

- CAE nâng cao 
- Phân tích và thiết kế 
cơ cấu máy nâng cao 
- Chế tạo số 
- Gia công vật liệu có 
độ bền cao 

10. 
Journal of Mechanical 
Science and Technology 

Hàn 
Quốc 

2017-
2019 

online 

- Kỹ thuật tribology  
- Gia công vật liệu có 
độ bền cao 
- Phân tích và thiết kế 
cơ cấu máy nâng cao 
- Thiết kế đảm bảo X 

 Sách     

1. 

Research Methods in 
Practice: Strategies for 
Description and 
Causation 

Mỹ 2015 
ebook 

 

Phương pháp nghiên 
cứu ngành Kỹ thuật cơ 
khí 

2. 
Research Methodology: 
The Aims, Practices and 
Ethics of Science 

Thụy sỹ 2016 book 
Phương pháp nghiên 
cứu ngành Kỹ thuật cơ 
khí 

3. 
Research Methodology 
for Engineers 

Anh 2014 ebook 
Phương pháp nghiên 
cứu ngành Kỹ thuật cơ 
khí 

4. 
Research Methodology: 
A Practical And 
Scientific Approach 

Mỹ 2019 ebook 
Phương pháp nghiên 
cứu ngành Kỹ thuật cơ 
khí 

5. 
Engineering Research 
Methodology A Practical 
Insight for Researchers 

Singapore 2019 ebook 
Phương pháp nghiên 
cứu ngành Kỹ thuật cơ 
khí 

6. 
Design and Analysis of 
Experiments 

Mỹ 2017 ebook 
Thiết kế và phân tích 
thí nghiệm nâng cao   

7. 
Design and Analysis of 
Experiments with R 

Mỹ 2014 ebook 
Thiết kế và phân tích 
thí nghiệm nâng cao   

8. 
Handbook of design and 
analysis of experiments 

Mỹ 2015 Ebook 
Thiết kế và phân tích 
thí nghiệm nâng cao   
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9. 
Measurement in 
Machining and 
Tribology 

Thụy Sĩ 2019 ebook Kỹ thuật tribology  

10. 
Tribology. Friction and 
Wear of Engineering 
Materials 

Anh 2017 ebook Kỹ thuật tribology  

11. 
Friction, wear, 
lubrication: a textbook in 
tribology 

Mỹ 2019 ebook Kỹ thuật tribology  

12. 

Solid Modeling and 
Applications: Rapid 
Prototyping, CAD and 
CAE Theory 

Thụy Sĩ 2018 ebook 
CAE nâng cao 
Chế tạo số 

13. 
Tối ưu hóa thiết kế kỹ 
thuật và cơ khí với sự hỗ 
trợ của máy tính 

Việt Nam 2017 5 CAE nâng cao 

14. 
Finite Element Analysis 
Theory and Application 
with ANSYS, 4 edition 

Mỹ 2014 ebook CAE nâng cao 

15. 

Applied Numerical 
Methods with MATLAB 
for Engineers and 
Scientists  

Mỹ 2017 ebook CAE nâng cao 

16. 
Mechanisms and 
Machines Kinematics, 
Dynamics, and Synthesis  

Mỹ 2015 ebook 
Phân tích và thiết kế 
cơ cấu máy nâng cao 

17. 
Machine Elements in 
Mechanical Design 

Mỹ 2018 ebook 
Phân tích và thiết kế 
cơ cấu máy nâng cao 

18. 
Modern Manufacturing 
Processes 

Mỹ 2019 ebook 
Gia công vật liệu có 
độ bền cao 

19. 
Materials Forming, 
Machining and Post 
Processing 

Thụy Sĩ 2019 ebook 
Gia công vật liệu có 
độ bền cao 

20. 

Advanced machining 
processes of metallic 
materials : theory, 
modelling and 
applications 

Hà Lan 2016 ebook 
Gia công vật liệu có 
độ bền cao 

21. 

Advances in 
Manufacturing II,  
Volume 1 - Solutions for 
Industry 4.0 

Thụy Sĩ 2019 ebook Chế tạo số 

22. 
Additive Manufacturing  
Technologies From an  
Optimization Perspective 

Mỹ 2019 ebook Chế tạo số 

23. 
Additive Manufacturing 
Technologies  3D 
Printing, Rapid 

Đức 2015 ebook Chế tạo số 
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Prototyping, and Direct 
Digital Manufacturing  

24. 

Design For 
manufacturability: How 
to Use Concurrent 
Engineering to 
Rapidly Develop Low-
Cost, High-Quality 
Products for Lean  

Mỹ 2014 ebook Sản xuất tinh gọn 

25. 

Lean Six Sigma 
Approaches in 
Manufacturing, Services, 
and Production 

Mỹ 2015 ebook Sản xuất tinh gọn 

26. 

The Cell Manufacturing 
Playbook: A Step-by-
Step Guideline for the 
Lean Practitioner 

Mỹ 2015 ebook Sản xuất tinh gọn 

 

2.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

2.4.1. Đề tài khoa học đã thực hiện 

Bảng 2.14: Các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường liên quan đến kỹ thuật cơ 

khí (trong 5 năm gần đây)  

Số 
TT 

Tên đề tài 
Cấp quyết định, 

mã số 

Số QĐ, ngày 
tháng năm QĐ, 

ngày nghiệm 
thu 

Kết quả 
nghiệm 

thu 

1. 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo 
thiết bị hàn ma sát 

Bộ, 
B2013-13-07 

2340/QĐ-BGD ĐT 
ngày 15/7/2016 

Đạt 

2. 
Nghiên cứu và chế tạo cân tổ 
hợp  

Tỉnh, 
Giấy xác nhận: 
01/SKHCN/XN

KQKHCN 

67/QD-SKHCN,  
23/05/2016, 

Ngày nghiệm thu: 
27/05/2016 

Đạt 

3. 

Thiết kế, chế tạo hệ thống 
phân loại và thống kê cá ngừ 
theo trọng lượng cho nhà máy 
chế biến thủy sản 

Tỉnh, 
DA-2016-20305-

ĐL 

1798/QĐ-UBND, 
26/06/2017, 

Ngày nghiệm thu: 
30/06/2017 

Đạt 

4. 
Nghiên cứu và chế tạo hệ 
thống máy xăm 
 

Tỉnh, 
Giấy xác nhận: 
02/SKHCN/XN

KQKHCN 

34/QD-SKHCN, 
14/03/2017, 

Ngày nghiệm thu: 
24/03/2017 

Đạt 

5. 

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo 
thiết bị sấy năng lượng mặt 
trời kết hợp với bơm nhiệt 
phục vụ cho công tác đào tạo 
 

Trường, 
TR2015-13-12 

Số 665/QĐ-ĐHNT 
Ngày 22/8/2016 

Tốt 
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6. 

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo 
bộ truyền bánh răng cycloid 
bằng vật liệu kết hợp làm việc 
trong môi trường ăn mòn 

Trường, 
TR2016-13-01 

811/QĐ-ĐHNT, 
30/8/2017 

Ngày nghiệm thu: 
8/9/2017 

 

Tốt 

7. 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 
mô hình thực hành khí nén-
điện khí nén phục vụ đào tạo 

Trường, 
TR2016-13-02 

Số 674QĐ-ĐHNT 
Ngày 28/7/2017 

Ngày nghiệm thu: 
14/8/2017 

Khá 

8. 
Thiết kế và chế tạo mô hình 
thiết bị truyền nhiệt qua cánh 
phục vụ công tác đào tạo 

Trường, 
TR2016-13-05 

Số QĐ 05/HĐ-
TR2016, 20/7/2016 

ngày nghiệm thu 
26/01/2018 

Tốt 

9. 
Thiết kế, chế tạo băng tải ra 
liệu cho cân tổ hợp dùng trong 
chế biến thủy sản 

Trường, 
TR2017-13-06 

425/QĐ-ĐHNT, 
20/04/2018 

Ngày nghiệm thu: 
05/05/2017 

Tốt 

10. 

Nghiên cứu chế tạo thử 
nghiệm cánh NACA hợp kim 
nhôm 5083 bằng kỹ thuật hàn 
ma sát 

Trường, 
 TR2017-11-13 

1308/QĐ-ĐHNT 
ngày 1/11/2018 

Ngày nghiệm thu: 
18/11/2018 

Tốt 

11. 

Nghiên cứu thiết kế - chế tạo 
bơm hút cá trên các tàu khai 
thác cá cơm 

TR2018-13-14  47/QĐ-ĐHNT ngày 
11/01/2019 

Ngày nghiệm thu: 
20/01/2019 

Khá 

2.4.2. Các hướng nghiên cứu đề tài luận án 

Bảng 2.15: Các hướng NC, lĩnh vực hoặc đề tài NC nhận NCS và số lượng NCS 

tiếp nhận  

Số 
TT 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên 
cứu có thể nhận hướng dẫn nghiên 

cứu sinh 

Họ tên, học hàm, 
học vị người có thể 
hướng dẫn nghiên 

cứu sinh 

Số lượng 
nghiên cứu 
sinh có thể 
tiếp nhận 

1. 
Ứng dụng xử lý ảnh trong thiết kế, chế 
tạo thiết bị tự động hóa ngành thủy sản 

TS. Nguyễn Thiên 
Chương 

2 

2. 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mạng nơ-ron 
trong thiết kế, chế tạo thiết bị tự động 
hóa ngành thủy sản 

TS. Nguyễn Thiên 
Chương 

2 

3. 
Composite sợi tự nhiên (thành phần, 
phương pháp chế tạo, cơ tính, tính cách 
nhiệt, cách âm, chống cháy) 

TS. Phạm Thanh 
Nhựt 

3 

4. 
Thiết kế, chế tạo, thử nghiệm thiết bị 
tạo mẫu composite độ bền cao  

TS. Phạm Thanh 
Nhựt 

2 

5. Tối ưu hóa kết cấu cơ khí 
PGS.TS. Đặng Xuân 
Phương 
 

5 
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6. 
Tối ưu hóa các thông số công nghệ 
trong kỹ thuật cơ khí và chế tạo máy 

PGS.TS. Đặng Xuân 
Phương 

5 

7. Ứng dụng vật liệu trong kỹ thuật  TS. Dương Tử Tiên 1 

8. Dao động và tiếng ồn 
TS. Huỳnh Lê Hồng 
Thái 

3 

9. Thiết kế máy và thiết bị 
TS. Huỳnh Lê Hồng 
Thái 

2 

10. 
Nghiên cứu ứng xử và dự báo tuổi thọ 
mối hàn làm việc trong môi trường biển 

PGS. TS. Trần Hưng 
Trà 

3 

11. 
Nghiên cứu kỹ thuật hàn ma sát trong 
chế tạo kết cấu hợp kim nhôm, kết cấu 
hybrid 

PGS. TS. Trần Hưng 
Trà 

3 

12. 
Nghiên cứu kỹ thuật hàn ma sát trong 
chế tạo các kết cấu cánh ngầm và tấm 
panel cho các phương tiện đường biển 

PGS. TS. Trần Hưng 
Trà 

3 

13. 
Thiết kế, chế tạo chi tiết có bề mặt phức 
tạp 

PGS. TS. Nguyễn 
Văn Tường 

3 

14. 
Thiết kế, chế tạo thiết bị cơ giới hóa, tự 
động hóa ngành thủy sản 

PGS. TS. Nguyễn 
Văn Tường 

3 

15. 
 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các chi 
tiết cơ khí phục vụ lĩnh vực nông–ngư 
nghiệp 

TS. Nguyễn Hữu 
Thật 

3 

16. 
Phân tích động lực học máy và tối ưu 
hóa các thông số quá trình trong gia 
công cứng 

TS. Nguyễn Hữu 
Thật 

3 

17. 
Chống cháy cho vật liệu composite trên 
nền Polyeste không no gia cường bằng 
sợi thủy tinh ứng dụng trong đóng tàu 

TS. Trần Doãn Hùng 
2 

18. 
Tối ưu hóa chế độ nhiệt luyện cho thép 
công cụ ứng dụng trong lĩnh vực chế 
tạo dao cắt  

TS. Trần Doãn Hùng 
2 

19. 

Công nghệ chế tạo vật liệu composite 
mới (vật liệu nền, vật liệu gia cường) 
ứng dụng trong một số lĩnh vực cơ khí 
hoặc tàu thủy  

TS. Trần Doãn Hùng 

2 

2.4.3. Các công trình đã công bố của cán bộ cơ hữu 

Bảng 2.16: Các công trình công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu thuộc 

ngành Công nghệ ché tạo máy, Kỹ thuật cơ khí trong 5 năm trở lại đây 

Số 
TT 

Tên công trình Tên tác giả Năm và nguồn công 
bố 

1. 
Phoneme Set and Pronouncing 
Dictionary Creation for Large 
Vocabulary Continuous Speech 
Recognition of Vietnamese 

N. T. Chuong and 
J. Chaloupka 

2013, Text, Speech, 
and Dialogue, I. 
Habernal and V. 
Matoušek, Editors, 
Springer Berlin 
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Heidelberg. p. 394-
401 

2. Developing Text and Speech 
Databases for Speech Recognition 
of Vietnamese 

N. T. Chuong and 
J. Chaloupka 

2013, IDAACS 2013, 
Berlin, Germany 

3. Visual Feature Extraction for 
Isolated Word Visual Only Speech 
Recognition of Vietnamese 

N. T. Chuong and 
J. Chaloupka 

2013, TSP 2013, 
Rome, Italy 

4. Tính chịu uốn của geopolymer 
composite được gia cường vải dệt 
sau khi tiếp xúc với các nhiệt độ 
khác nhau. 

Nguyễn Thắng 
Xiêm, Trần Doãn 
Hùng 

2015, Tạp chí Cơ khí 
Việt Nam 

5. Nghiên cứu ban đầu về khả năng 
tái sử dụng hạt NIX thải 

Nguyễn Thắng 
Xiêm, Trần Doãn 
Hùng 

2016, Tạp chí Khoa 
học – Công nghệ 
Thủy sản 

6. Properties of Rice Husk Ash 
burned at Ambient Conditions and 
Ability to used as Raw Material for 
Geopolymer, January 12-15, 2014. 

Trần Doãn Hùng 2014, 15th 
International 
Symposium on Eco-
Materials Processing 
and Design (ISEPD 
2014), ISBN: 978-89-
5708-236-2, Ha Noi - 
Vietnam 

7. Size-Dependent Mechanical 
properties of Silica Based 
Geopolymer-Basalt Fiber Cured at 
Ambient Conditions 

Trần Doãn Hùng, 
Petr Louda, Dora 
Kroisova 

2014, International 
conference (I-SEEC 
2014), Udon Thani, 
Thai Lan 

8. Affects of Mass Burning Scales on 
Properties of Rice Husk Ash as 
Raw Material to Produce 
Geopolymer 

Trần Doãn Hùng 2013, International 
Journal of Emerging 
Technology and 
Advanced 
Engineering,  Volume 
3, Issue 7, pp. 422-
428 

9. Displacement Analysis of a Single-
bent Leaf Flexure under Transverse 
Load. 

Nguyen N.H., Lim 
B.D., Lee D.Y., 

2015, Int. J. Precis. 
Eng. Man. 16, 749-
754 

10. Bending analysis of a single leaf 
flexure using higher-order beam 
theory. 

Nguyen, N.H., Lee, 
D.Y., 

2015, Struct. Eng. 
Mech. 53, 781-790 

11. Compliance Matrix of a Single-
Bent Leaf Flexure for a Modal 
Analysis. 

Nguyen H.N., Lee 
M.Y., Kim J.S., 
Lee D.Y., 

2015, Shock and Vib., 
2015, pp. 1-10 

12. Torsional Analysis of a Single-bent 
Leaf Flexure 

Nguyen N.H., Lim 
B.D., Lee D.Y., 

215, Struct. Eng. 
Mech. 54, 189-198 

13. Experimental investigation of the 
effect of manufacturing and 
working conditions on the 

Pham Thanh Nhut, 
Young Jin Yum 

2013, The Korean 
Society of 
Mechanical Engineers 
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deformation of laminated 
composite structures 

14. Evaluation of cavitation erosion of 
surface ship propeller blade made 
of composite materials 

Pham Thanh Nhut, 
Young Jin Yum 

2015, Journal of 
Mechanical Science 
and Technology 

15. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều 
kiện chế tạo đến độ nhám bề mặt 
lớp gelcoat trong kết cấu composite 

Phạm Thanh Nhựt 2015, Tạp chí Khoa 
học Công nghệ Thuỷ 
sản - Trường ĐHNT 

16. Mechanical properties of the 
interface of gelcoat resin–
composite materials and 
improvements via surface 
treatment methods 

Pham Thanh Nhut, 
Young Jin Yum, 
Hoang Van Tho 

2016, Advanced 
Composite Materials 

17. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng 
độ chất xử lý đến cơ tính của vật 
liệu composite từ polyester và bột 
dừa 

Phạm Thanh Nhựt 2017, Tạp chí Khoa 
học Công nghệ Thuỷ 
sản - Trường ĐHNT 

18. Nghiên cứu chế tạo thiết bị tạo mẫu 
composite từ carbon/epoxy dạng 
băng tẩm 

Phạm Thanh Nhựt 2018, Tạp chí Khoa 
học giáo dục kỹ thuật 
- Trường ĐH SPKT 
TPHCM 

19. 

   
Prozessketten für Kurbelwellen 
ökologisch gestalten (Design 
process chains for ecologically 
production of crankshafts) 

Berend Denkena, 
Bernd-Arno 
Behrens, Hong-
Seok Park, Jan 
Henjes, Stefan 
Kröning, Timur 
Yilkiran, Andreas 
Klassen, X.P Dang, 
T.N.T Binh 

2013, Carl Hanser 
Verlag, München 
ZWF, Jahrg. 108 4, 
pp. 224-228 

20. A study on the heating process for 
forging of an automotive 
crankshaft in terms of energy 
efficiency 

Hong-Seok Park, 
Xuan-Phuong 
Dang 

2013, CIRP 46th – 
CMS2013, Setúbal, 
Portugal 

21. 
Improving the energy efficiency by 
process parameter optimization 
approach: a case study for 
induction heating 

 
Xuan-Phuong 
Dang 

2013, International 
Journal of Renewable 
Energy and 
Environmental 
Engineering, Volume 
01, No. 01, pp. 12-16 

22. 
General frameworks for 
optimization of plastic injection 
molding process parameters 

 
Xuan-Phuong 
Dang 

2014, Simulation 
Modelling Practice 
and Theory, 
Volume 41, pp. 15–27 

23. 
 A study on the static and dynamic 
behavior of an electro-mechanical 
driven broaching machine  

H.S.  Park, 
X.P.  Dang, 
N.T.  Thanh,  
M.S.Go, 

 한국생산제조시스

템학회 2014년도 

춘계학술대회  
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J.H.  Jeoung 2014년4월28일(월) ~ 

30일(수) 
CECO 
창원컨벤션센터 

24. 
 Multiobjective Optimization of the 
Heating Process for Forging 
Automotive Crankshaft,  

Hong-Seok Park 
and Xuan-Phuong 
Dang 

 2015, Journal of 
Manufacturing 
Science and 
Engineering, Vol. 137 

25. 

Development of an Electro-
mechanical Driven Broaching 
Machine 

Hong-Seok Park, 
In-Soo Park,  
Xuan-Phuong 
Dang 

 2015, Journal of the 
Korean Society of 
Manufacturing 
Technology 
Engineers 24:1, pp. 
007~014 

26. Multi-objective Optimization of the 
Heating Process for Forging 
Automotive Crankshaft 

Hong-Seok Park, 
Xuan-Phuong 
Dang 

2015, Journal of 
Manufacturing 
Science and 
Engineering, Vol. 137 

27. Energy-Efficient Optimization of 
Forging Process Considering the 
Manufacturing History 

Hong-Seok Park, 
Trung-Thanh 
Nguyen, Xuan-
Phuong Dang 

2016, International 
Journal of Precision 
Engineering And 
Manufacturing-Green 
Technology, Vol. 3, 
No. 2, pp. 147-154 

28. Multi-Objective Optimization of 
Turning Process of Hardened 
Material for Energy Efficiency 

Hong-Seok Park, 
Trung-Thanh 
Nguyen, Xuan-
Phuong Dang 

2016, International 
Journal of Precision 
Engineering and 
Manufacturing, Vol. 
17, No. 12, pp. 1623-
1631 

29. Thiết kế - chế tạo bộ truyền cycloid 
bằng vật liệu kết hợp làm việc 
trong môi trường ăn mòn 

Đặng Xuân 
Phương 

2018, Materials and 
Manufacturing 
Process, Volume 33,  
Issue 4, phương pháp. 
397-404 

30. Constrained Multi-Objective 
Optimization of EDM Process 
Parameters Using Kriging Model 
and Particle Swarm Algorithm 

Xuan-Phuong 
Dang 

2018, Materials and 
Manufacturing 
Processes 

31. Identify young's modulus of dis 
brake by method of analysis 
frequency reponse 

Huynh Le Hong 
Thai, Phạm Tạo,  

2018, International 
conference, Nha 
Trang University  

32. Study on cutting forces in the hard 
milling of hardened SKD 61 steel 
using Taguchi and response surface 
methodology 

Quang-Cherng Hsu 
and Huu-That 
Nguyen 

2015, The 
International 
Conference on 
Computing and 
Precision 
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Engineering, 
November 27-30 

33. Surface Roughness Analysis in the 
Hard Milling of JIS SKD61 Alloy 
Steel 

Huu-That Nguyen 
and Quang-Cherng 
Hsu 

2016, Applied 
Sciences Journal 
Applied Sciences, 
Vol. 6, No. 6, pp.172. 

34. Study on Preform Design of Multi-
Stage Forging for Connecting Rod 
to Upgrade Material Retention 
Ratio. 

Huu-That Nguyen, 
Quang-Cherng Hsu 
and Chun-Hung 
Liu  

2016, 2nd Annual 
International 
Workshop on 
Materials Science and 
Engineering 
[IWMSE2016], 
Guangzhou, 
Guangdong, China. 

35. Study on Cutting Forces and 
Material Removal Rate in Hard 
Milling of SKD 61 Alloy Steel. 

Huu-That Nguyen 
and Quang-Cherng 
Hsu  

2017, Journal of 
Chinese Society of 
Mechanical Engineers 

36. Tối ưu hóa độ nhám bề mặt và bóc 
tách vật liệu trong phay thép  
skd61 đã tôi bằng phương pháp 
Taguchi và mặt đáp ứng. 

Đỗ Anh 
Tuấn, Nguyễn Hữu 
Thật  

2017, Tạp chí Khoa 
học & Công nghệ - Số 
14/tháng 6 - 2017 
Trường ĐHSPKT 
Hưng Yên 

37. Multi-objective optimization of 
surface roughness and cutting 
forces in hard milling using 
Taguchi and Response surface 
methodology. 

Ngoc-Chien Vu, 
Shyh-Chour 
Huang and  Huu-
That Nguyen  

2018, Key 
Engineering 
Materials, Vol. 773, 
pp. 220-224, 2018 

38. Probabilistic analysis on the 
uncertainty in natural frequency of 
functionally graded material beams 

Nguyen Van 
Thuan, Nguyen 
Duy Liem 

2018, The First 
International 
Conference on 
Material, Machines 
and Methods for 
Sustainable 
Development 

39. Brittleness indicators of high-
performance steel-fiber-reinforced 
concretes under compression with 
their size effects 

Nguyen Van 
Thuan, Nguyen 
Duy Liem, Nguyen 
Phu Cuong, Pham 
Thai Hoan 

2018, The First 
International 
Conference on 
Material, Machines 
and Methods for 
Sustainable 
Development 

40. Variability of mid-plane symmetric 
functionally graded material beams 
in free vibration 

Nguyen Van 
Thuan, Hyuk Chun 
Noh 

2018, The 
Computational 
Structural 
Engineering Institute 
of Korea 

41. Effect of uncertain material 
property on free vibration of 

Nguyen Van 
Thuan, Mai Son 

2018, 1st Korea-
Vietnam International 
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functionally graded material beams Hai Symposium on Civil 
Engineering  

42. Investigation into the effect of 
random material properties on the 
variability of natural frequency of 
functionally graded beam 

Nguyen Van 
Thuan, Hyuk Chun 
Noh 

2016, KSCE Journal 
of Civil Engineering 

43. Use of perturbation method to 
estimate the uncertainty in 
eigenvalue of FGM beam 

Nguyen Van 
Thuan, Hyuk Chun 
Noh 

2016, Korean Society 
of Civil Engeneerings 

44. Effect of Uncertain Young's 
Modulus on the Natural Frequency 
of Functionally Graded Material 
Beams 

Nguyen Van 
Thuan, Hyuk Chun 
Noh 

2015, Korean Society 
of Civil Engeneerings 

45. Response of cantilever beam on 
spatially random elastic modulus 

Ta Duy Hien, 
Nguyen Van 
Thuan, Hyuk Chun 
Noh 

2014, Korean Society 
for Advanced 
Composite Structures 

46. Eigen analysis of functionally 
graded beams with variable cross-
section resting on elastic supports 
and elastic foundation 

Ta Duy Hien, 
Nguyen Van 
Thuan, Hyuk Chun 
Noh 

2014, Structural 
Engineering and 
Mechanics 

47. Probabilistic Analysis on the 
Variability in Natural Frequency of 
Functionally Graded Material 
Beams 

Nguyen Van 
Thuan, Hyuk Chun 
Noh, Ta Duy Hien 

2014, Korean Society 
of Civil Engeneerings 

48. Free vibration of functionally 
graded beams with varying cross-
section on elastic foundation and 
spring supports 

Nguyen Van 
Thuan, Hyuk Chun 
Noh, Ta Duy Hien 

2012, The 
Computational 
Structural 
Engineering Institute 
of Korea 

49. Exact solution for infinite uniform 
lamina composite beam 

Ta Duy Hien, 
Hyuk Chun Noh, 
Nguyen Van Thuan 

2012, The 
Computational 
Structural 
Engineering Institute 
of Korea 

50. Analytical and numerical solutions 
of functionally graded beams on 
spring supports 

Nguyen Van 
Thuan, Hyuk Chun 
Noh, Ta Duy Hien 

2012, 2nd 
International 
conference on 
Computational 
Design in 
Engineering 

51. Ảnh hưởng của chế độ sấy đối lưu 
kết hợp với bơm nhiệt đến năng 
lượng tiêu hao và chất lượng mực 
khô,  

Trần Đại Tiến, Lê 
Như Chính 

2015, Tạp chí khoa 
học-Công nghệ thủy 
sản, số 3-2015 
 

52. Một số kết quả nghiên cứu sấy 
thủy sản bằng năng lượng mặt trời 
kết hợp với đối lưu không khí,  

Trần Đại Tiến, 
Trần Thị Bảo Tiên, 
Đào Trọng Hiếu 

2016, Tạp chí Nông 
nghiệp và phát triễn 
nông thôn, 2/2016 
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53. Creep-Fatigue Cracking Near the 
Welded Interface in Friction 
Welding Dissimilar Superalloys 
INCONEL 718 and MAR-M247 

Trần Hưng Trà, M. 
Okazaki 

2017, Metallurgical 
and Materials 
Transactions A, 1543-
1940, 1-10. 

54. Effects of friction stir welding 
parameters on he mechanical 
properties of AA7075-T6. 

Dương Đình Hảo, 
Trần Hưng Trà 

2017, Archives of 
Materials Science and 
Engineering/ 
International OCSCO 
World Press, 1897-
2764, 77 (2), 58-64. 

55. High cycle fatigue behavior of the 
IN718/M247 hybrid element 
fabricated by friction welding at 
elevated temperatures. 

Trần Hưng Trà, M. 
Sakaguchi 

2016, Journal of 
Science: Advanced 
Materials and 
Devices, 2468-2179, 
1 (4), 501-506. 

56. Effect of weld parameters on the 
mechanical properties of FSW 
AA6063-T5 

Trần Hưng Trà 2011, ASEAN 
Engineering and 
Technology Journal 4, 
73-81. 

57. Fatigue crack growth behavior of 
the FSW AA6063-T5 

Trần Hưng Trà, 
M.Okazaki, 
K.Suzuki 

2012, International 
fatigue journal 43, 23-
29. 

58. Fatigue-creep behavior of the 
dissimilar friction welding of 
M247 and IN718. 

M. Okazaki, M. 
Sakaguchu, Tran 
Hung Tra, M. 
Sekihara 

2008, Superalloys 

59. Investigation of Effects of Friction 
Stir Welding Parameters on 
Bending Behavior of AA7075-T6 

Duong Dinh Hao, 
Tran Hung Tra, 

2015, International 
Journal of 
Engineering Research 
& Technology, Vol. 
4, Issue 09 

60. Effect of the post weld heat 
treatments on the fatigue crack 
growth behavior in friction stir 
welding of a heattreatable 
aluminum alloy. 

Trần Hưng Trà 2015, International 
Journal of Research in 
Engineering and 
Technology, 2319-
1163, 4 (3), 7-10. 

61. Fatigue crack propagation behavior 
relevant to inhomogeneous 
microstructure of friction stir 
welding AA6063-T5 

Tran Hung Tra, M. 
Okazaki, M. 
Sakaguchi, M. 
Seino 

2010, Journal of solid 
mechanics and 
materials engineering 

62. Low cycle and thermal-mechanical 
fatigue of friction welded 
dissimilar superalloys joint 
 

M.Sakaguchi, A. 
Sano, Tran Hung 
Tra, M. Okazaki, 
M. Sekihara 

2008, Journal of solid 
mechanics and 
materials engineering 
2, No. 12, 1508-1516. 

63. Influence of technological factors 
of blade processing on the forming 
of the defect layer 

Chigirinski J. L., 
Ngo Quang Trong 

2017, International 
Conference on 
Modern Trends in 
Manufacturing 
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Technologies and 
Equipment 
(ICMTMTE 2017) 
(Sevastopol, Russia) 

64. Влияние тепловых процессов на 
характеристики микропрофиля 
фрезерованной поверхности 

Chigirinski J. L., 
Ngo Quang Trong 

2016, Известия 
ВолгГТУ. Сер. 
Прогрессивные 
технологии в 
машиностроении. – 
Волгоград, № 5 
(184). - C. 48-51. 

65. Обеспечение заданных свойств 
поверхностного слоя изделия 
при многопереходном 
фрезеровании 

Ngo Quang Trong, 
Chigirinski J. L., 
Polanchikov J. N. 

2018, Евразийский 
союз ученых. – 
№ 2 (47). 57-61 

66. Probabilistic tables accuracy 
milling planes 

Chigirinski J. L., 
Ngo Quang Trong 

2015, SworldJournal,  
No. 8, vol. J11510  

67. Biodiesel fuel for engines – 
effection of exhaust emission on 
the  engine wear performance of 
lubricant 

Nguyen Thanh 
Tuan, Tran Viet 
Tien 

2013, 
Interdisciplinary 
Scientific Conference 
for PhD students and 
assistants 

68. Computational Modeling of the 
liquid LPG Injection into the 
suction Manifold of an SI Vehicle 
Engine 

Beroun Stanislav, 
Brabec Pavel , 
Dittrich Aleš , 
Dráb 
Ondřej, Nguyen 
Thanh Tuan 

2013, Journal Applied 
Mechanics and 
Materials Vol. 390, 
pp 355-359 

69. Cải hoán vòi phun LPG động cơ ô 
tô theo hướng giảm thiểu hiện 
tượng đóng băng trên đỉnh vòi 
phun 

Nguyễn Thanh 
Tuấn 

2015, Tạp chí KHCN 
Thủy sản số 1/2015 

70. So sánh LPG và xăng về nống độ 
phát thải khí xả và thông số làm 
việc của động cơ khi vận hành 

Nguyễn Thanh 
Tuấn 

2015, Tạp chí Khoa 
học Công nghệ Đại 
học Công nghiệp Hà 
Nội số 27 

71. Ảnh hưởng của một số thông số 
phun tới mức độ phát thải ô nhiễm 
khi phun trực tiếp CNG vào buồng 
đốt động cơ 

Nguyễn Thanh 
Tuấn, Lê Bá 
Khang, Huỳnh 
Trọng Chương 

2015, Tạp chí KHCN 
thủy sản số 3/2015 

72. Tính toán hàm lượng khí sót trong 
động cơ xăng ô tô 

Nguyễn Thanh 
Tuấn, Stanislav 
Beroun 

2016, Hội nghị 
KH&CN toàn quốc về 
Cơ khí – Động lực 

73. Kiểm nghiệm độ bền của thanh 
truyền động cơ ô tô bằng phần 
mềm mô phỏng 

Nguyễn Thanh 
Tuấn 

2016, Tạp chí Cơ khí 
Việt Nam, số 6/2016 

74. Manufacturing method of spiral 
bevel gears based on cad/cam and 

Nguyen Van 
Tuong 

2018, Modern 
Machinery Science 
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3-axis machining center Journal, 2/2018 
75. Lọc nhiễu cho hệ thống cân động Nguyễn Văn 

Tường, Trần Văn 
Hùng, Nguyễn Trí 
Tuệ 

2017, Tạp chí Cơ khí 
Việt Nam,  Số 1&2/ 
2017, tr. 44-50 

76. Tool wear evaluation of selected 
inserts after turning by electron 
microscopy 

Natała Náprstková, 
Jaromír Cais, Pavel 
Kraus, Tuong 
Nguyen Van 

Manufacturing 
Technology, 2016, 
16(5), 1073-1078. 
 

77. Design of acetabular shell in total 
hip for vietnamese patients 

Pham Ngoc Tuan, 
Nguyen Van 
Tuong 

2016, International 
Symposium 
on Advanced 
Manufacturing 
Technology & 
Applied Energy, 
Industrial University 
of Ho Chi Minh City, 
Vietnam, 2016 

78. Design of femoral stem in total hip 
for vietnamese patients 

Pham Ngoc Tuan, 
Nguyen Van 
Tuong 

2016, International 
Symposium 
on Advanced 
Manufacturing 
Technology & 
Applied Energy, 
Industrial University 
of Ho Chi Minh City, 
Vietnam, 486-493 

79. Measuring Geometric Parameters 
of Proximal Femur by Using 
Reverse Engineering 

Pham Ngoc Tuan, 
Nguyen Van 
Tuong, Phan 
Phuong Trinh 

2015, 5th World 
Conference on 
Applied Sciences, 
Engineering & 
Technology, 
HCMUT, Vietnam, 
162-166 

80. Design of Femoral Head in Total 
Hip for Vietnamese Patients 

Pham Ngoc Tuan, 
Nguyen Van 
Tuong, Phan 
Phuong Trinh 

2015, 5th World 
Conference on 
Applied Sciences, 
Engineering & 
Technology, 
HCMUT, Vietnam, 
183-188 

81. Đo độ nhám bề mặt chi tiết chỏm 
của khớp hàng toàn phần.  
 

Phạm Ngọc Tuấn, 
Nguyễn Văn 
Tường 

2015, Hội nghị khoa 
học và công nghệ 
toàn quốc về cơ khí 
lần thứ IV, ĐH Sư 
phạm Kỹ thuật TP. 
Hồ Chí Minh, 78-83 
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82. Đo độ nhám bề mặt chi tiết chỏm 
của khớp hàng toàn phần.  
 

Phạm Ngọc Tuấn, 
Nguyễn Văn 
Tường 

2015, Hội nghị khoa 
học và công nghệ 
toàn quốc về cơ khí 
lần thứ IV, ĐH Sư 
phạm Kỹ thuật TP. 
Hồ Chí Minh, 78-83 

83. Determination of cutting conditions 
for the hard milling of hardened 
SKD61 steel 

Nguyen Huu That, 
Le Nguyen Anh 
Vu 

2018, 1st Korea-
Vietnam Joint 
International 
Symposium 

84. Investigation on drilling blind via 
of epoxy compound wafer by 
532 nm Nd:YVO4 laser 

Vu Nguyen-Anh 
Le, Yung-Jen 
Chen, Hsi-Cherng 
Chang, Jau-Wen 
Lin 

2017, Journal of 
Manufacturing 
Processes, 214-220. 

85. Influence of aluminum 
nanoparticles additives on 
tribological properties of base oil 

Vu Nguyen-Anh 
Le, Jau-Wen Lin 

2017, Key 
Engineering 
Materials, Vol. 737, 
pp. 184-191 

86. Tribological properties of 
aluminum nanoparticles as 
additives in an aqueous glycerol 
solution 

Vu Nguyen-Anh 
Le, Jau-Wen Lin 

2017, Applied 
Sciences  

87. Adhesion of SiO2 thin films to 
plasma-treated SUS304 stainless 
steel substrates 

Vu Nguyen-Anh 
Le, Hsi-Cherng 
Chang, Jau-Wen 
Lin 

2016, The Journal of 
Adhesion 

 

2.5. Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học 

 Trong giai đoạn đầu từ khi thành lập cho đến năm 1975, Nhà trường đã hợp tác 

các đối tác Trung Quốc, Cộng hòa dân chủ Đức về đào tạo và nghiên cứu khoa học 

trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản. Từ khi giải phóng miền Nam thống 

nhất đất nước đến nay, Nhà trường đã triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế đa 

phương, đa lĩnh vực với nhiều trường đại học, nhiều tổ chức đào tạo, nghiên cứu trên 

thế giới. Trong những năm gần đây, các mối quan hệ hợp tác tập trung vào mục tiêu 

nâng cao năng lực của Trường thông qua việc liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học, 

trao đổi thông tin khoa học, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy, xây dựng cơ sở vật chất phục 

vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Cho đến nay, Trường Đại học Nha Trang đã thiết 

lập được các mối quan hệ chặt chẽ với hơn 40 tổ chức quốc tế, các trường, viện trên 

thế giới và khu vực như: Na Uy, Đan Mạch, Séc, Aixơlen, Đức, Bồ Đào Nha, Nga, 

Pháp, Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ, Canada, Mỹ, Úc và các nước trong khối ASEAN… 

Thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế, năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học 
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của Trường đã từng bước được nâng cao, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

khoa học cũng được tăng cường.  

 Đối với Khoa Cơ khí, thời gian qua Khoa đã có hợp tác trong đào tạo và nghiên 

cứu khoa học với một số trường được thể hiện ở Bảng 2.17 trình bày danh mục các dự 

án, chương trình hợp tác Quốc tế của Khoa trong thời gian gần đây. 

 

Bảng 2.17: Danh mục các dự án, chương trình hợp tác Quốc tế của Khoa Cơ khí 

trong thời gian gần đây 

TT Tên dự án Thời 
gian  

Nhà tài 
trợ 

Nội dung Kết quả 

1. Chương trình 
đào tạo đại 
học  ngành 
cơ khí với 
ĐH Kỹ thuật 
Liberec, 
Cộng hòa 
Séc.  

2007 
đến 
nay 

ĐH Kỹ 
thuật 
Liberec, 
cộng 
hòa Séc. 

- Sinh viên Khoa Cơ 
khí tham gia chương 
trình học tiếng ở Việt 
Nam, học chuyên môn 
trong 2 năm đầu, sau 
đó được tuyển chọn để 
học 2 năm còn lại ở 
Séc 
- Trường cử giảng viên 
ngành cơ khí sang Séc 
học cao học và nghiên 
cứu sinh  

Trường đã tuyển 
chọn và cử hơn 

150 sinh viên sang 
Séc học; cử 06 

giảng viên Khoa 
Cơ khí học nghiên 

cứu sinh (đã tốt 
nghiệp) 

2. Dự  án hợp  
tác giữa 
Trường 
ĐHNT và 
Trường Đại 
học Jan 
Evangelista 
Purkyne in 
Usti nad 
Labem, Cộng 
hòa Séc 

2015-
2017 

Chương 
trình 
Erasmus 
+ 

Trao đổi cán bộ, giàng 
viên, sinh viên giữa hai 
trường 

02 giảng viên 
Khoa Cơ khí đã 
thực hiện giảng 
dạy thời gian 01 
tuần tại Séc; 01 

học viên cao học 
của Khoa sang Séc 

học 05 tháng  

3. Dự  án hợp  
tác giữa 
Trường 
ĐHNT và 
Trường Đại 
học Kỹ thuật 
Liberec, 
Cộng hòa Séc  

2017-
2019 

Chương 
trình 
Erasmus 
+ 

Trao đổi cán bộ, giàng 
viên, sinh viên giữa hai 
trường 

02 giảng viên 
Khoa Cơ khí đã 
thực hiện huấn 

luyên chuyên môn 
thời gian 01 tuần 
tại Séc; 02 học 

viên cao học của 
Khoa sang Séc học 

05 tháng  
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Phần III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

 

3.1. Chương trình đào tạo 

Ngành đào tạo:   KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

Mã số:    9520103 

Chương trình đào tạo:  Kỹ thuật cơ khí 

Tên cơ sở đào tạo:  Trường Đại học Nha Trang 

Trình độ đào tạo:   Tiến sĩ 

 

3.1.1. Căn cứ xây dựng chương trình đào tạo 

- Luật Giáo dục Đại học. 

- Điều lệ trường đại học ban hành tại Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 

10/12/2014 của Thủ tướng chính phủ. 

- Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT về ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo 

trình độ tiến sĩ 

- Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành 

đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào 

tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. 

- Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 

đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 

trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến 

sĩ ban hành tại Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

- Kế hoạch chiến lược của Trường Đại học Nha Trang đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030. 

- Quyết định số 598/QĐ-ĐHNT ngày 03/7/2017 về Quy định tuyển sinh đào tạo 

trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nha Trang 

- Quyết định số 597/QĐ-ĐHNT ngày 03/7/2017 về Quy định đào tạo trình độ 

tiến sĩ của Trường Đại học Nha Trang.  
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3.1.2. Tóm tắt chương trình đào tạo 

3.1.2.1. Mục tiêu đào tạo 

- Mục tiêu chung 

Chương trình tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí nhằm đào tạo ra tiến sĩ có trình độ cao về 

lý thuyết và thực hành, có khả năng nghiên cứu độc lập và sáng tạo, khả năng phát 

hiện và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa về mặt khoa học, công nghệ thuộc lĩnh 

vực thiết kế và chế tạo thiết bị cơ khí, đặc biệt là thiết bị phục vụ ngành thủy sản. 

- Mục tiêu cụ thể 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật cơ 

khí có các kiến thức, kỹ năng và năng lực sau: 

a) Kiến thức: 

- Có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về lĩnh vực cơ khí. 

- Làm chủ được các phương pháp thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu khoa 

học cơ bản thuộc lĩnh vực nghiên cứu. 

- Am hiểu các tài liệu nghiên cứu cần thiết và cập nhật hóa kiến thức cũng như 

tất cả những phát triển mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu. 

b)  Kỹ năng: 

- Phát hiện và giải quyết vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học trong lĩnh vực kỹ 

thuật cơ khí. 

- Viết báo cáo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu trong các diễn đàn 

khoa học quốc gia và quốc tế. 

- Thiết kế một công trình nghiên cứu và độc lập trong nghiên cứu. 

c) Năng lực: 

- Phát hiện và giải quyết các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. 

- Độc lập, sáng tạo trong tổ chức nghiên cứu cũng như dẫn dắt, lãnh đạo nhóm 

nghiên cứu, đề xuất ý tưởng khoa học- công nghệ, áp dụng các giải pháp khoa học 

công nghệ vào thực tiễn sản xuất trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. 

- Xây dựng chiến lược phát triển ngành kỹ thuật cơ khí. 

- Chủ trì đề tài, dự án nghiên cứu khoa học. 

- Tham gia hoặc chủ trì hoạt động hợp tác đối ngoại trong nước và quốc tế về 

lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. 

- Đào tạo cán bộ khoa học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí. 
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d) Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo về kỹ thuật cơ khí. 

- Quản lý tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp có liên quan đến kỹ thuật cơ khí. 

- Tư vấn chuyên môn về kỹ thuật cơ khí cho các trường đại học, viện nghiên cứu, 

doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội ở trong và ngoài nước. 

- Tham gia, chủ trì các dự án trong nước và quốc tế. 

3.1.2.2. Chuẩn đầu ra 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, nghiên cứu sinh có khả năng: 

1. Phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực cơ khí và 

những lĩnh vực có liên quan. 

2. Dẫn dắt và lãnh đạo nhóm nghiên cứu hoặc tự nghiên cứu về kỹ thuật cơ khí. 

3. Trình bày luận điểm khoa học bằng viết (báo cáo kết quả khoa học, bài báo 

khoa học, tổng luận khoa học, chuyên khảo khoa học,…) hoặc thuyết trình; phản biện 

các công trình khoa học trong lĩnh vực cơ khí và các ngành liên quan. 

4. Hướng dẫn nghiên cứu khoa học, thẩm định các hoạt động nghiên cứu khoa 

học và chuyên môn trong lĩnh vực cơ khí. 

5. Xây dựng, quản lý và triển khai dự án nghiên cứu về kỹ thuật cơ khí. 

6. Tham gia giảng dạy về lĩnh vực cơ khí tại trường đại học, viện nghiên cứu; 

nghiên cứu sau tiến sĩ ở trong và ngoài nước. 

3.1.2.3. Cấu trúc và nội dung chương trình 

- Cấu trúc chương trình: 

TT Nội dung Số học phần Số tín chỉ 

1. Các học phần ở trình độ tiến sĩ 

- Các học phần bắt buộc 

- Các học phần tự chọn 

4 

2 

2 

8 

4 

4 

2. Đề cương nghiên cứu, tiểu luận tổng quan và 

các chuyên đề tiến sĩ 

- Tiểu luận tổng quan 

- Các chuyên đề tiến sĩ 

4 

 

1 

2 

10 

 

4 

6 

3. Luận án tiến sĩ - 72 

 Tổng  90 
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- Nội dung chương trình: 

Mã học 

phần 
Tên học phần Số tín chỉ 

Đáp ứng 

CĐR 

Học 

phần 

tiên 

quyết 

1. Các học phần ở trình độ tiến sĩ 8   

1.1. Các học phần bắt buộc 4   

 Phương pháp nghiên cứu ngành Kỹ 

thuật cơ khí/ Research Methodology in 

Mechanical Engineering 

2(1,5–0,5) 1,2,3,4,5,6  

 Thiết kế và phân tích thí nghiệm nâng 

cao/ Advanced Design and Analysis of 

Experiments 

2(1,5–0,5) 1,2,3,4,5  

1.2. Các học phần tự chọn 4   

 Thiết kế đảm bảo X/ Design for X 2(1,5–0,5) 1,3,4,6  

 Kỹ thuật tribology / Tribology 

Engineering 

2(1,5–0,5) 1,3,4,6  

 CAE nâng cao/ Advanced CAE 2(1,5–0,5) 1,3,4,6  

 Phân tích và thiết kế cơ cấu máy nâng 

cao/Advanced Mechanism Design: 

Analysis and Synthesis 

2(1,5–0,5) 1,3,4,6  

 Chế tạo số/ Digital Manufacturing 2(1,5–0,5) 1,3,4,6  

 Gia công vật liệu có độ bền cao/  

Machining of Hard Materials 

2(1,5–0,5) 1,3,4,6  

 Sản xuất tinh gọn/ Lean Manufacturing 2(1,5–0,5) 1,3,4,5  

2. Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ 10   

 Tiểu luận tổng quan 4(0-4) 1,3  

 Chuyên đề tiến sĩ 1 3(0-3) 1,2,3,4,5,6  

 Chuyên đề tiến sĩ 2 3(0-3) 1,2,3,4,5,6  
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 Ghi chú: 

1. Nội dung của tiểu luận tổng quan và các chuyên đề liên quan trực tiếp đến 

nội dung của luận án, được đề xuất bởi người hướng dẫn khoa học luận án và được sự 

đồng ý của Hội đồng Khoa.  

2. Nghiên cứu sinh phải thực hiện báo cáo seminar các chuyên đề trước bộ môn 

chuyên môn. Sau khi đã đạt kết quả tốt ở cấp bộ môn, nghiên cứu sinh mới được phép 

báo cáo seminar các chuyên đề trước hội đồng cấp cơ sở. 

 3. Nghiên cứu sinh có thể thực hiện chuyên đề theo các định hướng sau: 

 - Cơ giới hóa và tự động hóa trong nuôi trồng thủy sản. 

 - Cơ giới hóa và tự động hóa trong chế biến thủy sản. 

 - Kỹ thuật thiết kế, chế tạo máy và thiết bị cơ giới hóa, tự động hóa ngành nuôi 

trồng và chế biến thủy sản. 

 - Công nghệ chế tạo vật liệu mới ứng dụng trong nuôi trồng, khai thác và chế 

biến thủy sản. 

 - Tối ưu hóa kết cấu cơ khí. 

 - Thiết kế, chế tạo máy và thiết bị. 

 4. Luận án tiến sĩ phải là một công trình nghiên cứu khoa học do nghiên cứu 

sinh thực hiện mang tính sáng tạo, thể hiện một đóng góp mới vào tri thức cho chuyên 

ngành hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng khoa học của lĩnh 

vực nghiên cứu hoặc giải quyết sáng tạo các vấn đề đang đặt ra đối với ngành. Luận án 

tiến sĩ phải đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được quy 

định trong Luật sở hữu trí tuệ. 

 5. Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình 

đào tạo sau: 

 - Chương trình đào tạo tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí, Trường Đại học Nông Lâm 

thành phố Hồ Chí Minh (tham khảo chuẩn đầu ra, định hướng các chuyên đề). 

 - Chương trình đào tạo tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà 

Nội (tham khảo chuẩn đầu ra, tham khảo đề cương học phần). 

- Chương trình đào tạo tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí, Trường Đại học Bách khoa 

thành phố Hồ Chí Minh (tham khảo chuẩn đầu ra, chương trình học phần). 

- Chương trình đào tạo tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật 

Liberec, Cộng hòa Séc (tham khảo đề cương học phần). 
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- Chương trình đào tạo tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí, University of Nottingham, Anh 

(tham khảo đề cương học phần). 

3.2. Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo 

3.2.1. Kế hoạch tuyển sinh 

3.2.1.1. Phương án tuyển sinh ngành đào tạo kèm chỉ tiêu đào tạo dự kiến 5 năm 

đầu 

Năm 2020 2021 2022 2023 2024 

Số NCS 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 

 

3.2.1.2. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đối với người dự tuyển  

Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Văn bằng, ngành học, loại tốt nghiệp và kinh nghiệm công tác: 

- Có bằng thạc sĩ đúng, phù hợp hoặc gần với ngành đăng ký dự tuyển: 

+ Đối tượng A1: có bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành phù hợp do Trường cấp 

trong vòng 7 năm trở lại; 

+ Đối tượng A2: có bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành phù hợp nhưng đã tốt 

nghiệp  trên 7 năm hoặc do cơ sở đào tạo khác cấp; hoặc có bằng thạc sĩ ngành/chuyên 

ngành gần. 

- Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính 

quy loại giỏi trở lên. Cụ thể:  

+ Đối tượng B1: có bằng tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành phù hợp do 

Trường cấp dưới 7 năm trở lại; 

+ Đối tượng B2: có bằng tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành phù hợp 

nhưng đã tốt nghiệp trên 7 năm hoặc do cơ sở đào tạo khác cấp; hoặc có bằng tốt 

nghiệp đại học ngành/chuyên ngành gần. 

2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu 

đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có 

phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 

3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, 

chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau: 
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a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp 

cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học 

tập là tiếng Anh. 

b) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS 

(Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công 

nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 

4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu 

từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. 

3.2.1.3. Yêu cầu đối với người tốt nghiệp 

a) Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo quy định cho trình độ tiến sĩ của Trường; 

b) Đã học xong và đạt yêu cầu các học phần tiểu luận tổng quan và các chuyên 

đề trong chương trình đào tạo; 

c) Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc 

đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

d) Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận án; 

e) Bảo vệ luận án đạt yêu cầu. 

3.2.1.4. Danh mục các ngành đúng, ngành gần 

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo 

Trình độ thạc sĩ Trình độ đại học 

Ngành, chuyên 

ngành đúng 

- Kỹ thuật cơ khí 

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

- Công nghệ chế tạo máy 

- Kỹ thuật cơ khí 

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

- Công nghệ chế tạo máy 

Ngành, chuyên 

ngành gần 

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

- Kỹ thuật cơ điện tử 

- Công nghệ kỹ thuật nhiệt 

- Kỹ thuật nhiệt 

- Kỹ thuật cơ khí động lực 

- Kỹ thuật tàu thủy 

- Kỹ thuật ô tô 

- Cơ kỹ thuật 

- Kỹ thuật hàng không 

- Kỹ thuật không gian 

- Kỹ thuật công nghiệp 

- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

- Kỹ thuật cơ điện tử 

- Công nghệ kỹ thuật nhiệt 

- Kỹ thuật nhiệt 

- Kỹ thuật cơ khí động lực 

- Kỹ thuật tàu thủy 

- Kỹ thuật ô tô 

- Cơ kỹ thuật 

- Kỹ thuật hàng không 

- Kỹ thuật không gian 

- Kỹ thuật công nghiệp 

- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 
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3.2.1.5. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức 

a) Đối tượng A1: không phải học các học phần bổ sung. 

b) Đối tượng A2: phải học các học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc 

sĩ theo định hướng nghiên cứu cùng ngành, chuyên ngành, cụ thể như sau: 

TT. 
Mã học 

phần 
Tên học phần  Số tín chỉ 

I. Các học phần bắt buộc 4 

1 MET503 Tính toán, thiết kế kỹ thuật với sự hỗ trợ của máy tính / 

Computer Aided Engineering 

2(1–1) 

2 MET505 Kỹ thuật chế tạo nâng cao / Advanced Manufacturing 

Engineering 

2(1,5–

0,5) 

II. Các học phần tự chọn 4 

3 MET501 Động lực học máy / Dynamics of Machinery 2(2–0) 

4 MET507 Tối ưu hóa quá trình gia công cắt gọt / Optimization of 

Machining Processes 

2(1,5–

0,5) 

5 CE502 Vật liệu mới trong kỹ thuật / Advanced Engineering 

Materials  

2(1,5–

0,5) 

6 MET523 Công nghệ chế tạo đắp dần / Additive Manufacturing 

Technologies 

2(1,5–

0,5) 

c) Đối tượng B1: phải học các học phần bổ sung là các học phần có trong 

chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí hiện hành, cụ thể như sau: 

TT. 
Mã học 

phần 
Tên học phần  Số tín chỉ 

I. Kiến thức chung 11 

I.1. Các học phần bắt buộc 7 

1 POS501 Triết học/ Philosophy 3(3-0) 

2  Tiếng Anh/ English 4(4-0) 

I.2. Các học phần tự chọn 4 

3 EC543 Khoa học quản lý/ Scientific Management 2(2-0) 

4 EC539 Nghệ thuật lãnh đạo/ Leadership 2(2-0) 

5 EC535 Quản trị sản xuất/ Production Management 2(2-0) 

6 GS505 Quản lý dự án/ Project Management 2(2-0) 

II. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 34 

II.1. Các học phần bắt buộc 22 

7 MET520 Tối ưu hóa trong kỹ thuật / Optimization in 3(2,5–0,5)  
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Engineering 

8 REE504 Kỹ thuật nhiệt nâng cao / Advanced Heat 

Engineering 

3(2–1)  

9 MET519 Kỹ thuật bảo trì / Maintenance Engineering  3(2-1)  

10 MEC502 Kỹ thuật điều khiển tự động / Automatic Control 

Engineering 

3(2–1)  

11 MET503 Tính toán, thiết kế kỹ thuật với sự hỗ trợ của máy 

tính / Computer Aided Engineering 

2(1–1) 

12 MET505 Kỹ thuật chế tạo nâng cao / Advanced Manufacturing 

Engineering 

2(1,5–0,5) 

13 MET509 CAD/CAM/CNC nâng cao / Advanced 

CAD/CAM/CNC 

2(1,5–0,5) 

14 MET523 Công nghệ chế tạo đắp dần / Additive Manufacturing 

Technologies 

2(1,5–0,5) 

15 MET506 Lý thuyết gia công cắt gọt nâng cao / Advanced 

Machining Theory 

2(1,5–0,5) 

II.2. Các học phần tự chọn 12 

II.2.1 Các học phần tự chọn chung 4 

18 CE502 Vật liệu mới trong kỹ thuật / Advanced Engineering 

Materials  

2(1,5–0,5) 

19 MET501 Động lực học máy / Dynamics of Machinery 2(2–0) 

20 MET512 Kỹ thuật bề mặt / Surface Engineering 2(1,5–0,5) 

21 NAA504 Kỹ thuật hàn tiên tiến / Advanced Welding Engineering 2(1,5–0,5) 

22 MET507 Tối ưu hóa quá trình gia công cắt gọt / Optimization 

of Machining Processes 

2(1,5–0,5) 

23 MET524 Công nghệ biến dạng tạo hình / Forming 

Technologies 

3(2–1) 

24 MET508 Các phương pháp gia công tiên tiến /  Advanced 

Machining Processes 

3(2–1) 

25 MET510 Kỹ thuật đo lường nâng cao / Advanced Engineering 

Measurement 

2(1,5–0,5) 

26 MET511 Hệ thống sản xuất linh hoạt và tích hợp / Fexible 

Manufacturing Systems and Computer Integrated 

Manufacturing 

2(2–0) 

27 MET517 Lập kế hoạch và điều độ sản xuất / 

Production Planning and Scheduling 

2(1,5–0,5) 
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28 REE510 Năng lượng tái tạo nâng cao / Advanced Renewable 

Energy 

2(2-0) 

29 REE514 Sử dụng năng lượng hiệu quả / Energy Efficiency 2(2-0) 

30 GS504 Phương pháp nghiên cứu trong kỹ thuật / 

Engineering Research Methods 

2(1,5–0,5) 

                       Tổng cộng: 46 

d) Đối tượng B2: tương tự như đối tượng B1, ngoài ra phải học một số học 

phần ở trình độ đại học (chưa có trong bảng điểm của người học), cụ thể như sau: 

TT. 
Mã học 

phần 
Tên học phần  Số tín chỉ 

I. Các học phần bắt buộc 9 

1 MET323 Cơ sở công nghệ chế tạo máy/ Fundamental of 

Manufacturing Engineering 
4(3-1) 

2 MET375 Công nghệ CAD/CAM/ CAD/CAM Technology 2(2-0) 

3 MET343 Chế tạo phôi/ Casting, Weldining, Forming 3(2-1) 

II. Các học phần tự chọn 4 

4 
MET3001 Thiết kế tối ưu trong cơ khí/ Optimization Design in 

Mechanical Engineering 
2(1,5-0,5) 

5 
MET393 Động lực học máy và kết cấu cơ khí/ Dynamics of 

Machinery and Mechanical Structures 
2(1,5-0,5) 

6 
MET321 Các phương pháp gia công tiên tiến/ Advanced 

Machining Processes 
2(1,5-0,5) 

7 MET341 Đồ gá/ Jigs and Fixtures 2(1,5-0,5) 

 

3.2.2. Kế hoạch đào tạo 

3.2.2.1. Thời gian đào tạo 

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập 

trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục. 

3.2.2.2. Khung kế hoạch đào tạo 

Thời 

gian 

Tên học phần Số tín chỉ Giảng viên/ Chuyên 

ngành 

Cơ quan 

công tác 

1.Các học phần bắt buộc 4   

Năm I Phương pháp nghiên 

cứu ngành Kỹ thuật cơ 

khí 

2 

(1,5–0,5) 

TS. Trần Doãn Hùng 

TS. Nguyễn Thiên 

Chương 

Trường ĐH 

Nha Trang 
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Năm I Thiết kế và phân tích 

thí nghiệm nâng cao   

2 

(1,5–0,5) 

TS. Nguyễn Hữu Nghĩa 

PGS. TS. Trần Hưng Trà 

Trường ĐH 

Nha Trang 

2. Các học phần tự chọn 4   

Năm I Thiết kế đảm bảo X 2 

(1,5-0,5) 

PGS. TS. Nguyễn Văn Tường 

TS. Nguyễn Hữu Thật 

Trường ĐH 

Nha Trang 

Năm I Kỹ thuật tribology 

 

2 

(1,5–0,5) 

TS. Lê Nguyễn Anh Vũ 

PGS. TS. Nguyễn Văn Tường 

Trường ĐH 

Nha Trang 

Năm I CAE nâng cao 2 

(1,5-0,5) 

PGS.TS. Đặng Xuân 

Phương 

TS. Ngô Quang Trọng 

Trường ĐH 

Nha Trang 

Năm I Phân tích và thiết kế 

cơ cấu máy nâng cao 

  

2 

(1,5-0,5) 

PGS.TS. Đặng Xuân 

Phương 

TS. Trần Doãn Hùng 

Trường ĐH 

Nha Trang 

Năm I Chế tạo số 

 

2 

(1,5-0,5) 

PGS. TS. Nguyễn Văn Tường 

TS. Nguyễn Hữu Thật 

Trường ĐH 

Nha Trang 

Năm I Gia công vật liệu có độ 

bền cao 

2 

(1,5-0,5) 

TS. Nguyễn Hữu Thật 

TS. Lê Nguyễn Anh Vũ 

Trường ĐH 

Nha Trang 

Năm I Sản xuất tinh gọn 2 

(1,5-0,5) 

TS. Nguyễn Hữu Thật 

TS. Ngô Quang Trọng 

Trường ĐH 

Nha Trang 

3. Đề cương nghiên cứu, tiểu 

luận tổng quan và các chuyên 

đề tiến sĩ 

10   

Năm I Tiểu luận tổng quan 4 Danh sách các giảng viên cơ hữu và 

thỉnh giảng thực hiện được đính kèm 

trong Chương trình đào tạo  

Năm I Chuyên đề tiến sĩ 1 3(0-3) 

Năm II Chuyên đề tiến sĩ 2 3(0-3) 

4. Luận án tiến sĩ  

Từ 

Năm II 

Luận án tiến sĩ 72 

3.2.3. Kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo 

3.2.3.1. Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trong ngắn hạn, 

trung hạn và dài hạn:  

Hiện nay Khoa Cơ khí có nghiên cứu sinh đi học tiến sĩ ở trong và ngoài nước. 

Trong vòng 3 năm tới, Khoa sẽ tiếp tục cử 3-4 giang viên đi học tiến sĩ, vì vậy Khoa 

có thể đáp ứng yêu cầu khi tăng quy mô và đảm bảo điều kiện mở ngành theo quy 

định. 
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Danh sách các giảng viên của Khoa Cơ khí đang đi học tiến sĩ  

Số 

TT 

Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 
Nơi đào tạo 

Ngành/ 

Chuyên ngành  
Ghi chú 

1. 
Vũ Ngọc Chiên 

1985, Giảng viên 
Đài Loan Chế tạo máy  

2. 
Lê Như Chính 

1978, Giảng viên 
Việt Nam Kỹ thuật nhiệt  

3. 
Nguyễn Minh Quân 

1985, Giảng viên 
Trung Quốc Chế tạo máy  

4. 
Bùi Đức Tài 

1986, Giảng viên 
Nhật Bản 

Khoa học vật 

liệu 
 

Danh sách các giảng viên của Khoa Cơ khí sẽ được cử đi học tiến sĩ  

Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ hiện 

tại 

Dự kiến nơi 

đào tạo 

Ngành/ 

Chuyên ngành  

Năm dự 

kiến 

 

Ghi chú 

1. 
Nguyễn Văn Định 

1981, giảng viên 
Nước ngoài Kỹ thuật cơ khí 2020  

2. 
Nguyễn Văn Hân 

1984, giảng viên 
Trong nước Kỹ thuật cơ khí 2021  

3. 
Nguyễn Văn Phúc 

1983, giảng viên 
Nước ngoài Kỹ thuật nhiệt 2022  

4. 

Nguyễn Trọng 

Quỳnh, 1979, 

giảng viên 

Nước ngoài Kỹ thuật nhiệt 2023  

 

3.2.3.2. Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư chi phí đào tạo 

Hàng năm Trường Đại học Nha Trang thường xuyên đầu tư chi cho cơ sở vật 

chất, bổ sung thiết bị dạy và học, tăng số đầu sách trong thư viện, bổ sung thiết bị và 

dụng cụ thí nghiệm, sửa chữa nhỏ, nâng cấp hệ thống internet, E-learning, số hóa tài 

liệu, nâng cấp dịch vụ ký túc xá .., theo yêu cầu của kế hoạch đào tạo và tương xứng 

với mức thu học phí.  

Đối với ngành cơ khí, trong năm 2018, Trường đã đầu tư cho Khoa 01 dự án 

gần 2 tỷ đồng gồm các máy móc, thiết bị nâng cao năng lực thực hành, thí nghiệm về 

gia công cơ khí, bảo trì và máy tính cấu hình cao phục vụ mô phỏng cơ khí. Khoa cũng 

đã xây dựng các dự án đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ nghiên cứu về thiết kế và chế 
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tạo máy móc và thiết bị như máy gia công cơ truyền thống, trung tâm tiện CNC, máy 

khoan tia lửa điện CNC, máy quét quang học, phần mềm chuyên dụng,… Kế hoạch cụ 

thể về tăng cương cơ sở vật chất như sau: 

- Danh mục dụng cụ, thiết bị đầu tư năm 2020 

TT Tên dụng cụ/thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Máy tiện chính xác 6 328,470,000 1,970,820,000 

2 Máy phay đứng 1 258,100,000 258,100,000 

3 Máy phay ngang 1 445,380,000 445,380,000 

4 Máy mài tròn ngoài vạn năng 1 1,036,350,000 1,036,350,000 

5 Máy in 3D 3 34,000,000 102,000,000 

6 Máy hàn hồ quang tay 5 6,950,000 34,750,000 

7 Bộ dụng cụ đo lường cơ khí   109,240,000 

8 Bộ dụng cụ cắt   153,170,000 

 Tổng cộng   4,109,810,000 

 

- Danh mục thiết bị dự kiế đầu tư giai đoạn 2022 - 2025 

TT Tên trang thiết bị/tính năng kỹ 

thuật 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Trung tâm tiện CNC 01 4,985,200,000 4,985,200,000 

2 Máy khoan lỗ EDM 01 709,412,000 709,412,000 

3 Tay đo/quét tích hợp đầu laser và 

phần mềm 

01 3,299,120,000 3,299,120,000 

4 Máy quang phổ phát xạ phân tích 

vật liệu  

01 1,496,000,000 1,496,000,000 

5 Máy tính cấu hình cao 02 50,800,000 101,600,000 

6 Máy quét quang học và phần mềm 01 1,585,000,000 1,585,000,000 

Tổng cộng: 12,176,332,000 

 

3.2.3.3. Kế hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học 

Trường Đại học Nha Trang nói chung và Khoa Cơ khí nói riêng tăng cường hợp 

tác quốc tế trong đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực 

cơ khí với các đối tác quốc tế, đặc biệt là Na Uy, Nhật Bản, Iceland, Mỹ, Hàn Quốc, 

Thái Lan, Anh. Trường đã ký kết MOU và MOA với nhiều đối tác quốc tế và triển 
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khai nhiều hợp tác hiệu quả. Trong thời gian tới, trong lĩnh vực cơ khí, Trường có kế 

hoạch hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học như sau: 

- Hợp tác với Trường Đại học Jan Evangelista Purkyne (Cộng hòa Séc): 

Chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, xây dựng chương trình đào tạo và nghiên 

cứu khoa học trong khuôn khổ chương trình Erasmus+. 

- Hợp tác với Trường Đại học Kỹ thuật Liberec (Cộng hòa Séc): Chương trình 

trao đổi sinh viên, giảng viên và nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ chương trình 

Erasmus+. 

- Hợp tác với Hiệp hội quốc tế về lĩnh vực vật liệu nano của Séc và Ba Lan để 

tổ chức Hội nghị quốc tế. 

- Hợp tác với Trường Đại học Cardiff, Đại học Portsmouth, Đại học Newcastle 

và Đại học Greenwich (Anh) trong dự án “Enhancements of High-Quality Human 

Resources and Employability for Vietnam in Design and Development of High-value 

Added Products, Innovation and Entrepreneurship” (HAPIE) do Hội đồng Anh tài trợ. 

- Hợp tác với Trường Đại học Pukyong (Hàn Quốc) về trao đổi sinh viên và học 

viên và hợp tác nghiên cứu. 

- Hợp tác với hãng PTC (Mỹ) trong việc ứng dụng phần mềm PTC Creo trong 

thiết kế và gia công cơ khí. 

3.3.3.4. Kế hoạch hợp tác đào tạo với đơn vị tuyển dụng nghiên cứu sinh tốt 

nghiệp 

 Khoa Cơ khí phối hợp với Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên 

của Trường Đại học Nha Trang tăng cường quan hệ hợp tác với các viện, trường, 

doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí, ký kết MOU, thỏa thuận hợp tác trong nghiên cứu, 

trao đổi nghiên cứu sinh và chuyên gia nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo 

100% nghiên cứu sinh tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành đào tạo. 

3.3.3.5 Mức học phí 

Mức học phí dự kiến là 26.000.000đ/nghiên cứu sinh/năm. 
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Phần 4. CÁC MINH CHỨNG KÈM THEO ĐỀ ÁN 

1. Quyết nghị của Hội đồng trường về việc mở ngành hoặc chuyên ngành đăng ký 

đào tạo. 

2. Biên bản thông qua đề án của hội đồng khoa học và đào tạo của cơ sở đào tạo. 

3. Các biểu mẫu xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, kỹ 

thuật viên, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; 

lý lịch khoa học, bằng tốt nghiệp.của đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo. 

4. Quyết định thành lập hội đồng biên soạn, hội đồng thẩm định chương trình đào 

tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế. 

5. Biên bản thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng 

thực tế. 

6. Văn bản giải trình việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định chương trình đào 

tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế. 

7. Minh chứng về các nội dung tại Điều 3 của Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT. 

8. Phiếu tự đánh giá thực hiện điều kiện mở ngành hoặc chuyên ngành của cơ sở 

đào tạo. 







eO crAo DUC vA DAo rAo
rntloNc DAr Hec NHA TRANG

HD KHOA HQC VA DAO T4O

ceNG HoA xA ugr cHU Ncni,t vrET NAM
DQc lfp - Tq do - H4nh phrric

Khdnh Hda, ngdy thdng ndm 2019

BIEN NAN

THONG euA on AN nnd nc.lNH DAo rAo rnixn De rrEN si
NGAI\H rv rnUdT COKHi

Cdn cft ktit qud nhdn x6t vC AC 6n md ngdnh ddo t4o trinh d0 ti6n si ngdnh K! thuflt
co khi cria Tii5u ban Chuy0n mbn ttrOi fy thuflt - C6ng nghO vd hd so d€ an md ngdnh

ddo t4o ngdnh Kj thuat co khi trinh dQ ti6n si, HQi ct6ng Khoa hoc vd Edo t4o Trudng
Dai hgc Nha Trang c6 y kitin nhu sau:

1. EC 6nmb ngdnh chuAn bi ky ludng theo dring y6u cAu eOi vOi h6 so md ngdnh

trinh dQ ti6n sitheo Th6ngtu 0912017/TT-BGDDT:

a)Dddidu tra, kh6o s6t, nghiCn criu nhu cAu ctia nguoi hgc vd nhu cAu nguiin nhdn

luc cho phhtftilnkinh t6 - xd hQi cria ilia phucrng;

b) Hgi tl6ng trucmg da quy6t nghi v€ chri truong m0 ngdnh;

c) DA xdy dgng chucrng trinh ddo tao vd rd so6t c5c di6u kiqn thUc hiQn;

d) Da tu d6nh gi5, kitim travdx6c nhfln c6c di€u kiQn dim bdo ch6t luqng thUc t6;

d) Da ti6n hdnh thAm dinh chuong trinh ddo t4o vd c6c tti€u kiQn d6m b6o ch6t

luong thUc t6.
. .-l

e) H0 so md ngdnh vd c6c minh chring kdm theo ddy dri;

2. DC nghi HQi ttdng x6y dgng chucmg trinh ddo t4o trinh tt6 tii5n si ngdnh Kj
thuflt co khi chri y m6t sO di6m sau:

- VO chuAn dAu ra: N€n chinh sria 14i dga tr6n Khung ndng llrc trinh dQ qudc gia

ViQt Nam.

- VO co sd vft ch6t: Co bhn dqt yOu cAu. Tuy nhi6n cdn c6 k6 hoach b6 sung mQt

trangthi6t bi phU vu thi nghiQm dO ndng cao ndng lgc ildo t4o.

K6t lu6n: Thdng qua dO 6n, hodn thiqn hd so theo c6c e6p i,n6u tai muc 2, ldm
-lcOng vdn tI€ nghi mO ngdnh ttdo t4o trinh dQ trinh d0 tiOn si ngdnh K! thuflt co khf trinh

HiQu trudng h-i tru6c khi gti hd so dC an trinh BQ GD&DT phO duyQt.

Thu kf HQi tl6ng

Vii K0 NghiQp

Chfi tich HQi tl6ng



BO GIAO DUC VA DAO TAO
TII.UO'NG DAI HOC NHA TNANC

ceNG HoA xA Hgr cnO ncuia vrpr NAM
DQc lip - Tqr do - H4nh phric

Khiinh Hda, ngdy ),1 thdng 4A ndm 2019

XAC NHAN DIEU KIDN TH\'C TE CUA Co So DAo TAo

. .,lr. ve grang vlen

1.1 Danh s6ch gi6ng viOn, nhd khoa hoc co hiLu tharn gia ddo tao c6c hgc phAn trong chuong
ddot nlr dao tao nganh danc ki dao tao trin do thac sT/trinh d0 ti6n si cira co sd ddo tao

T
T

Hg vh t6n,
nIm sinh,

ch['c vu hiQn
tai

Hgc
hhm,
nIm

phong

Hgc v!,
nu'6'c,

nIm
tot

nghiQp

Nginh/
Chuy6n
ngdnh

Tham
gia dho

t4o SDH
(nIm,

CSDT)

Thinh
tfch
khoa

hgc (s6
luqng
d6 tii,
c6c bii

b6o)

Tham gia giring dpy
hgc phAn

Nguydn Thi0n
Chuong,
I 984,
Tntong b6
mOn

c0ng
hoa

Ti6n sT,

S6c,

20r4

Co di0n
ru

2018,
Trudng
DH Nha
Trang

s bdi
b6o

- Phuong ph6p nghiCn
cilu ngdnh l(! thuAt co
khi

^ .;....{- Lnuyen oe tren sl

2.

TrAn Dodn
FIirng,
r97 6,

Pho ItiQu
truong

Ti6n sT,

cOng
hda
S6c,
20II

Khoa
hgc vdt
liQu

2OII,
Trudng
DH Nha
Trang

05 dc
tai,
30 bdi
b6o

- Phr-rong ph6p nghidn
criu ngdnh I(! thult co
khi
- Phdn tich vd thi5t te

^,c0 cau may.nang cao
- Chuy€n d€ ti€n sT

a
J.

Nguy6n IJfru
NghTa, 1979,
Ph6 Tru'o'ng
khoa Co khi

Hdn

Qudc,
2015

nslTi
K! thudt
Co khi

2018,
Truong
DH Nha
Trang

4 dO tdi,
10 bdi
biro

- Quy hoach thtrc
A,nghidm va xu ly s6 liQu

n6ng cao
^ -:.,i- unuven de tlen st

4.

D4ng XuAn
Pliuong, 1975,
Truong phong
Drio tao Sau
dai hoc

PGS,
201 8

Ti0n si,
Hdn

Qu6c,
20lI

Ky thu4t
Co khi

2013,
Trudng
DH Nha
Trang

4 dc tdi,
41 bdi
b6o

- Quy hoach thrrc
A,nshr€m va xu lV so li€u:

nang cao
- CAE nAns cao
- Phdn tich vd thiet ke

A,
co cau mav nang cao

5.

Nguy€n Hfti
That,1977,
Tnrdng bd
mOn

Ti6n si,
Dei
Loan,
20t7

K! thust
co khi

20ts,
D4i hgc
Nha
Trans

2 d,e lj;i,
4 biLi
b6o

- Sin xuAt tinh gon
- Gia c6ng vflt liQu co
d6 b6n cao

^,4 I- Lne tao so

6.

Trdn Hung
Trd,1976,
Ph6 Trucrng
khoa XAv dune

Ti6n si,
Nhat
BAn,

2010

Khoa
hoc vA

k! thqt
vAt li6u

20ll
Truong
DH Nha
Trans

3 dc tdi,
10 bdi
b6o

- Quy hoach thuc
t1nghiem vd xtr ty sd liQu

n6ns cao
- Chuy€n d€ ti€n si

7.
Ng6 Quang
Trcng,1974

Tien

Nga,
201 8

Slt COng
nghQ ChO

tao m6y

4bdi
b6o

- K! thuft tribology
- Sin xuAt tinh ggn



8.

NguySn Van
Tuong,1971,
Trudng khoa
Co khi

Ti6n sT,

c0ng
hoa
Sec,
2009

Chti tao
m6y

)01)
Trudng
DH Nha
Trang

6 dc tei,
30 bdi
b6o

- Phuong ph6p nghidn
cuu ngdnh K! thuAt co
khi
- K!lhuat tribology
- ChC tao s6

9.

L€ Nguy6n
Anh Vfr, 1982,
Truong bd
m6n

Ti€n si,
Dai
Loan,
2017

I(! thuat
Co khi

7 biLi
b6o

- Gia c6ng vAt li€u co
+^ t \oo Den cao
- baE nang cao

1.2 Danh.s6ch-gi6ng vi6n, nhd khoa hoc co hfru dri'ng tOn md ngdnh, giAng vi6n gidng dqy li,
thuy6t phAn ki€n tl-rfc co so ngdnh, chuyOn ngdnh ciringdnh ddng ki ddo tao vd c6c nganh gan
trinh d6.th4c si/trinh dO ti6n si dang duoc ddo tao tai co sd ddotpo (lap biCu m6u theo tirng
ngdnh gAn).

TT

Hg vh t6n,
nim sinh,

chf'c vg hiQn
tai

Hqc
hirm,
nim

phong

Hgc vi, nu'6c,
nim t6t
nghiQp

Nginh/
ChuyGn
ngirnh

Tham gia
dio t4o

SDH (nim,
CSDT)

Thinh tich
khoa hoc
(sd lu'qng
dd tiri, cdc
bdi b6o)

Ghi
chi

A. Ngdnh, chuy6n ng)rnh thing, phil hqp

I
I

Nguy€n Htu
Nghia, 1979,
Ph6 Trucrng
khoa Ccv khi

Ti6n sT. Hin
QuOc,2015

K! thuat
Co khi

2018,
Truong DH
Nha Trang

4 dc tdi, 10

bdi b6o

2.

Ding XuAn
Phuong, 1975,
Tnrong phdng,
Ddo tao Sau
dai hoc

PGS,
2018

Ti€n si. Hdn

Qu6c, 201 I
Ky thuat
co khi

2012,
Truong DH
Nha Trang

4 dA tdi, 41

bdi b6o

3.

Nguy6n Hfru
That 1977,
Truong bQ

m6n

Ti6n si, Ddi
Loan,2014

K! thuflt
co khi

Ndm 2015,
Dai hoc Nha
Trang

2 d,C tiLi,4
bdi b6o

4.
Ng6 Quang
Tr9n9,7974

Ti6n sT, Nga,
2018

COng
nghQ Ch€
tao m6v

4 bdi b6o

5.

Nguy€n Vdn
Tucrng, 1971,
Trudng khoa
Co khi

Ti6n sT, CQng
hoa Sec, 2009

Ch6 tao
mtry

2012,
Truong EH
Nha Trang

6 dO tdi, 30
bdi b6o

6.

L6 Nguy0n
Anh Vfl, 1982,
Trucrng bQ

m6n

Ti6n si, Ddi
Loan,2017

K! thupt
Co khi

7 bdi b6o

B. Nghnh, chuy6n nghnh gAn

7

Nguy€n Thi6n
Chtrong, 1984,
Trucrng bQ

mOn

Ti6n sT, CQng
hoa S6c,2014

Co diQn
tir

2018,
Tnrong DH
Nha Trang

5 bdi b6o



8.

Trdn Dodn
Hing, 1976,
Ph6 Hi6u
truorg

Ti6n si, CQng
hoa S6c,2010

Khoa
hoc vdt
li€u

2012,
Truong DH
Nha Trang

9.

Nguydn Van
ThuAn, 1980,
Truong bd
m6n

Ti6n si, Hdn
i

vuoc-
2017

Co k!
thudt

1a
IJ bdi b6o

10.
Trdn Dai Ti0n,
195 8

Ti6n si, Vi€t
Nam,
2007

Cdng
r^ 'dngng clle

thriv sdn

2OII,
Tnrcrng DH
Nha Trans

5 d0 tdi,
9 bdi b6o

ll
TrAn Hung
Trd, 1976,Ph6
Truong khoa
XAy duns

Tit5n si, Nhpt
Bin,20l0

K! thudt
vQt li€u

20t1,
Trudng DH
Nha Trang

3 dC tdi, 10

bdi b6o

1.3 Danh s6ch gi6ng viOn,.nhd khoa hoc thinh gidng tham gia ddo tao ngdnh dang ki ddo tao
trinh cl6 thac si/trinh dd ti0n si ctra co sd ddo tao (sap x6p theo thir t.u tu tr€n xu6ng: dirng
ngdnh, ngdnh gAn, ngdnh kh6c)

S6

TT

Hg vh t6n,
nim sinh,

chri'c vq hi0n
tai

Hgc hhm,
nim phong

Hgc vi,
nu'6'c, nfim
t6t nghiQp

Nginh/
Chuy0n
ngdnh

Tham
gia tlho

t3o SDH
(ndm,

CSDT)

Thdnh
tfch khoa
hgc (sd

lu'qng dd
thi, c6c
bii bfo)

Ghi chri

I Qu6ch Dinh
Li6n

PGS
Ti€n si,
BaLan,
1988

K! thuQt
co khi

t99l
3 dc tei,
hcrn 20 bdi
b6o

Ngdnh
dirng

2
Nguy6n Van
Ba

PGS
Ti6n si,
Vi6t Nam,
1999

Thi6t
ndng
luqng
thuv

bi

tdu
2000

4 d6 tdi,
hon 20 bdi
b6o

N.gdnh
gan

a
,)

NguySn Van
NhAn

PGS
Ti0n si,
Ba Lan,
I 990

Xe co gioi t99l
2 dc tdi,
hcrn 20 bdi
b6o

Ngdnh
Igan

1.4 Danh s6ch c6n b6 qudn ly phU tr6ch ngdnh ddo t4o

s6 rr Hg vh t6n, nim sinh,
chri'c vu hi0n tai

Trinh tl.Q rlio t4o,
nim tOt nshiGp

Ngirnh/
ChuvOn nsdnh

Ghi chri

I

PGS,TS. Dang XuAn

Phuong, 1975

Truong Phong Ddo tao

Sau dai hoc

Ti0n si, 201 1 K! thudt co khi

2

Nguy6n Thf Thu Nga,

l 978

Chuydn viOn Phdng Ddo

tao Sau dai hoc

Thac sT, 2009 Kinh t€



1.5 Danh s6ch k! thuat vicn, nhdn vi6n huong adn ttri nghigm ccy hiru

TruOng Phdng TCCB vi Truong don vi
chuyOn mdn qudn lf ngdnh/chuy6n ngdnh d6

nghi cho ph6p rldo t4o
(Kf t6n xdc nhfn)

TRT/ONG PHONG TO CHTIC-rrANrr CHINH TRTTOT.{G KHOA CO KIII

Trin Drfrc Lugng Nguy6n VEn Tuirng

2- Co s& v$t chdt, trang thi6t bi, thu viQn phgc vg cho thgc hiQn chuong trinh diro t4o
2.1 Trane thi6

sd rr Hg vit t6n, nim sinh, chrfrc
vu hiOn tai

Trinh tIQ tldro tgo,
nim t6t nehi€p

Ngirnh/
Chuy6n neilnh Ghi chrfi

I
Vfl Nggc Chi6n Th4c s! Chi5 t4o mr{y

2 o6 xuan t6c Dpi hqc Chli t4o m5y
a
J

Phan Quang Nht Th4c s! K! thuAt co khi
4

Phf COng Thuy€n Trung c6p K! thuat co khi
5

Pham Quang finh D4i hgc Ch€ tao mfv

thict cho nch trinh tldo

S6

TT
TGn ggi cfra mdy, thi6t bi, kf

hiQu, mrlc ttich sfr dBng

Nuric sf,n

xudt, nrm
sin xu6t

S6

lugmg
TOn hgc phin sfr

dgng thi6t bi
Ghi
chf

I
Trung tdm gia c6ng, VMC 2216,

gia c6ng c6t ggt
My,

2000
I

- Gia c6ng vf,t liQu

c6 d0 b6n cao

- Ch6 tao s6

- Chuydn dC titin si

2.

Mhy chtday EDM CNC,

Elektronica Maxicut 734, gia c6ng
c6t gqt

An DQ,

200r
I

- Gia cdng vgt liQu

c6 d0 bdn cao

- Ch6 t4o sd

- Chuy6n d€ titin si

3.

Mdy gia c6ng xung diQn, TOp
EDM CNC 430/X600, gia c6ng

cft ggt

Dii Loan,

2004
I

- Gia c6ng vQt liQu

c6 ttQ bAn cao

- Ch6 tpo sd

4



Chuy€n dd ti6n si

4.
M6y mdi phing, FMG - 3060AH,

agla cong car got

Ddi Loan,

2004

- Gia c6ng vat lieu
, a^ r ).

co oo Den cao

- Chuydn dd ti6n si

5.
M6y ti6n, khoan, phay da ndng,

HQ500, gia c6ng cit got

Edi Loan,

2000
Chuy6n d0 ti€n si

6. M6y phay ngang, gia c6ng c6t got
Edi Loan,

t996

- Cia c6ng vat li6u

co d0 bdn cao

^ ,l ..t- Lnllyen de tlen sr

1.

M6y mdi dung cu cdt

da ndng, Fr-rll Mark FM-U2, rndi

dao ti6n, khoan, doa

Ddi Loan,

2004
1

- Gia c6ng v4t liQu

' +^ r Ico oo Den cao

- Chuy6n dd ti6n si

8
Mity chtrnAu, MA - CU 250M,
.i
tao m6u thu nghi€m vdt liQu

Hdn QuOc,

2004
I

- Gia c6ng vft li€u
, .^ ' ;co oo Den cao

- ChuyOn d€ ti0n si

9.

May dfnh b6ng mAu, MA -
PO250M, t4o m5u thti nghiOm vdt

li6u

Hdr-r Qu6c,

2004
I

- Gia c6ng vat li9u
. +^ r )

co oo Den cao

- Chuy6n dO ti6n si

l0
Lo nung diQn, F48010, thi nghiOrn

vdt li6u
2004 5

- Gia c6ng vat lieu
, a^ t ,\

co oo Den cao

- Chuy€n d€ tiOn si

1l
Ld nung di€n, LHI 5113, thi
nshi€m vAt lieu

2004 1

- Gia c6ng vflt liQu
, *^ ' i

co oo Den cao

- Chuy€n d6 ti€n si

t2.
He ld t6i - ram - u, MSHI, nhi€t

luy€n
2004

- Gia c6ng vAt li6u
r +^ r \

co oo Den cao

- Chuy6n d0 ti€n si

13.
M6y do d6 cring t€ vi, HM - 125,

do d6 cuns vAt li€u

Nhat Ban,

2004
I

- Gia cdng vAt li6u
' +^ i I

co oo Den cao

- Chuy6n dd ti€n si

14.
M6y do dQ citng Rockwell, AR -
10, do dQ cung v4t liQu

NhAt BAn,

2004

- Gia c6ng vat liCu
, r^ r ,l

co oo Den cao

- Chuy0n d€ ti€n si

15.
M6y do dQ cring HB, ABK - I

do dQ cri'ng vAt li6u

NhSt Bdn,

2004

- Gia c6ng vflt liQu
, +^ i ).

co oo Den cao

- Chuydn d6 ti6n si

t6.
Kinh hiOn vi kim tuong, MMB

2200

Nhdt Bin,
2004

5

- Gia c6ng vpt liQu
, *^ ' ,\

co oo Den cao

- Chuy6n d€ ti0n si

11. M6y chi€u biOn dang, PJ3000
NhAt BAn,

2004

- Gia cdng vdt li0ur
, .^ r x

co oo oen cao



Chuy0n d€ tiOn si

18.
M6y do dO nh6m b€ m{t, SJ301,

rloo oo nnam De mat

Nhat Ban,

2004
I

- Gia c6ng vat lieu
, *^ ' :

co oo Den cao

- Chuy6n d0 ti6n si

19.
BQ dpng cu do cdn tay, ding clo

luo'ng hinh hoc

Nhdt BAn,

2004
100

- Gia c6ng vAt liQu

co d6 bdn cao

^ ,x..1- Lnuyen oe tlen sl

20. M6y k6o n6n van ndng, Instron
My,

2009
I

CAE nAng cao

^ .:..1Lnuyen oe tlen sl

21
Mdy l<i6m nghi0m co tinh van

nang CHT 4206

Trung

Qu6c,

2009

I

- Gia c6ng vpt liQu

co dQ bdn cao

- CAE ndng cao

22.
M6y ki€rn ngliiQrn co tinh van

ndns HOLINSFIELD

Anh,

1997
I

- Gia c6ng vAt liQu

c6 dO bdn cao

- CAE nAng cao

23. Mdy do suc b6n va dAp
My,

I 998

- Gia c6ng vQt liQu

c6 d6 bdn cao

- CAE ndng cao

24. M6y phAn tich thdnh phAn h6a hoc
My,

2008
I

- Ky thuat tribology
^ r: ..(- Lnuyen oe lren sl

25
Thi€t bi si6u dm do lchuy6t tit
EPOC III-US

My,

2008
I Chuy6n dA ti6n si

26 M6y tao mAu nhanh Dimensions My,2009 I Chuy€n d6 ti€n si

21 Mdy in 3D Big Mendel

Trung

Qudc,

2019

I Chuy6n d6 ti0n si

28
Mdy do vd phdn tich rung dOng

VN25

Dirc

20r9
I Chuy0n dC ti€n si

29
B0 do rung d6ng ki€u kh6ng ti€p

xirc

My

2019
I Chuy€n dO ti6n si

30 Miy phAn tich dQ 6n realtime
Mi

2019
I Chuydn de ti0n si

3l BQ dgng cu kiOm tra si€u dm
My

20t9
I Chuv€n d€ tiOn si

JZ
Thi6t bi si6u 6m khuy6t tat kim

loai

My

2019
I Chuy€n d€ ti0n si

aa
JJ

Thi6t bi do tirn ro ri khi b[ng si6u

dm

Thuy S!
20t9

I Chuy€n dd ti6n si

34
M6y cAn chinh d6ng tArn truc

bins Laser

Thuy Di6n

2019
I Chuydn dO ti6n si



2.2 Thu vi6n

S5
TT TOn sfch, t4p chf Nu'6'c

xuAt ben

Nim
xuat
brin

SO

lug'ng
TOn hgc phin sri
dgng sfch, tap

chi

Ghi
chti

Tqp chi

I Tap chi Co khi Vi€t Nam Vi6t Nam
2014-
20t9 online

- K! thuat
tribology
- Gia c6ng vAt li6u
c6 d0 bdn cao
- SAn xuAt tinh son

2.
'I4p chi khoa hoc vd cdng
ngh€ thuy srin

Vi6t Nam
2014-
2019

20

- K! thust
tribology
- Phtrcrng ph6p
nghi€n cuu ngdnh
K! thuAt co khi

J.

International Journal of
Cornputer Integrated
Manufacturing

Anh 20r4-
2019

online

- CAE nAng cao
- PhAn tich vd thi6t
1A A ,Ke co cau nlay
nAng cao

^,^ A- Lne tao so

4.
Journal of ManuflactLrri n g
Science and Engineering

My 20t4-
2019

online

- K! thuat
tribology
- Gia c6ng vat lieu
c6 dO bdn cao
- Sdn xuAt tinh eon

5.
Journal of Materials
Processing Technology

Hd Lan 2014-
2019

online

- K! thu4t
tribology
- Gia c6ng v{t liQu
c6 d6 b6n cao
- SAn xu6t tinh eon

6. Manufacturing Technolo gy S6c
2017-
2019

online

- K! thuft
tribology
- Gia c6.ng vQt liQu
co dQ bOn cao
- S6n xu6t tinh son

7.
Computer-Aided Design &
Applications My

20r4-
2019

online

- CAE nAng cao
- Phdn tich vd thi€t
Ke c0 cau may
nAng cao
- Ch€ tao s6

8 Computer-Aided Design Anh
20r4-
2019

online

- CAE ning cao
- PhAn tich vd thitit
t^ A ,
Ke c0 cau may
ndng,cao
- Che tao s6

9.

International Journal of
Machine Tools and
Manufacture

Anh
2014-
2019

online

- CAE ndng cao
- Phdn tich vd thi6t
ri : ,
Ke c0 cau may
nAng,cao
- ChC t4o s6
- Gia cdng vat lieu
c6 dd bOn cao

10. Journal of Mechanical Hdn QuOc 2017- online - KV thudt



Science and Technology 2019 tribology
- Gia c6.ng vflt liqu
c6 dd b€n cao
- Phdn tich vd thi6t
r: i ,
Ke c0 cau may
nAng cao

ll Production Engineering E[r'c
2017-
2019

online

- CAE ndng cao
- PhAn tich vd thi6t
tA A ,
Ke co cau may
nAng cao
- ChO tao sO

Sfch
Research Methods in
Practice: Strategies for
Dcscription arrd Causation

My 20t5 ebook
Phucmg ph6p
nghi€n criu ngdnh
I(V thuAt co khi

2.

Research Methodology:
The Ains, Practices and
Ethics of Science

Thuy s! 2016 book
Phucrng ph6p
nghiOn cuu ngdnh
I(V thu0t co khi

a
J

Research Methodolosv for
Engineers

Anh 2014 ebook
Phuong ph6p
nghi€n cuu ngdnl-r

KV thuAt co khi

4.

Rcscarch Methodology: A
Practical And Scicntifi c

Approach
My 2019 ebook

Phr-rong ph6p
nghi6n criu ngdnh
KV thuat co khi

5.

Engineering Research
Methodology A Practical
Insisht for Researchers

Singapore 2019 ebook
Phucrng ph6p
nghi€n ctlu ngdnh
I(! thu4t co khi

6.
Design and Analysis of
Experiments

My 2017 ebook
ThiCt kC vd phAn

tich thi nghiQrn
ndng cao

7.
Design and Analysis of
Experiments with R

My 20r4 ebook
Thict ke vd phan
tich thi nghiQm
ndng cao

8.
Handbook of design and
analysis of experiments

My 2015 ebook
Thiet kC vd phdn
tich thi nghiQm
nAng cao

9.
Measurement in Machinins
and Tribolosy They Si 2019 ebook K! thuat tribology

t0
Tribology. Friction and
Wear of Engineering
Materials

Anh 2017 ebook K! thu6t tribology

ll Friction, wear, lubrication:
a textbook in tribolosv

My 2019 ebook K! thupt tribology

t2.

Solid Modeling and
Applications: Rapid
Prototyping, CAD and
CAE Theorv

Thpy Si 201 8 ebook
CAE ndng cao
^,^ ALne tao so

13.

T6i uu hoa thi6t k6 k! thuqt
vir co khi vdi sg hd tro cira
mdv tinh

Vi0t Nam 2017 5 CAE ndng cao

14.
Finite Elen-rent Analysis
Theory and Application
witli ANSYS, 4 edition

My 2014 ebook CAE nAng cao

I _s. Applied Nurnerical MV 2017 ebook CAE nAns cao

8



Nlethods with MATLAB
for Engineers and '

Scientists

16.

Mechanisms and Machines
Kinematics, Dynamics, and
Synthesis

Mi 20r5 ebook
PhAn tich vd thiet
Ke c0 cau may
ndng cao

t7.
Machine Elements in
Mechanical Desisn Mi 201 8 ebook

Phdn tich vd thi€t
Ke co cau may
ndng cao

18.
Modern Manulacturins
Processes

My 20t9 ebook
Gia c6ng v4t liQu
c6 cl6 b6n cao

t9
Materials Forming,
Machining and Post
Processing

Thuy Si 2019 ebook
Gia c6ng vdt liQu
c6 d6 bOn cao

20.

Advanced rnachining
processes of metallic
materials : theory,
modelling and applications

Hd Lan 2016 ebook
Gia c6ng vAt li6u

, r^ r l
co oo oen cao

2.1

Advances in
Manufacturing II,
Volumel-Solutionsfor
Industry 4.0

Thuy Si 2019 ebook ChC tao sO

22
Additi ve Manufacturi n g
Technologies From an
Optirnization Perspective

My 20t9 ebook Ch€ tao s6

L).

Additive Manufacturing
Technologies 3D Printing,
Rapid Prototyping, and
Direct Digital
Manufacturins

Duc 2015 ebook ChC tao s6

24.

Design For
manufacturability: How to
Use Concurrent
Engineering to
Rapidly Develop Low-
Cost, High-Quality
Products for Lean

My 2014 ebook San xudt tinh son

25.

Lean Six Sigma
Approaches in
Manuf'acturing, Services,
and Production

Mi 20t5 ebook Sin xu6t tinh gon

26

The Cell Manufacturing
Playbook: A Step-by-Step
Guideline for the Lean
Practitioner

My 2015 ebook SAn xuAt tinh son

.l

I

.



3. Nghi6n crfru khoa hqc, tld tii lu$n vIn,lu$n 6n

3'1 C6c ae tai nghiOn cr?u khoa hgc cira gi6ng vi€n, nhd khoa hoc lien quan rltin ngdnh rldng kiddo t4o do co sd ddo tpo thsc hiQn (kdm theo ban tiet kc c6 ban ;;i#; Ji*, o* sao bi6n
ban nghiQm thu)

sii
TT TOn ad tii CAp quyiit dinh,

mfl s6

Sd QD, ngdry
th6ng nim QD,

ngiry nghiQm thu

KGt qui
nghiQm

thu

I

Nhi nu6c,
KC.07.27

1921IQD-BKHCN,

. .13/9t2007
(quy6t tlinh ghi nhdn

d6nh gi6 ktit qun
nghi€n cftu)

Dat

2.

Hoan thr€n c0ng nghQ ch€ tpo
vd quy trinh sri {Ung hQ th6ng
tl6ng bQ cdc thitit b! kf thuflt
nudi t6m thdm canh quy m6
trang trpi

Nhd nu6c
KC.07DA04/06-

l0

408/QD-BKHCN
Ngdy nghiQm thu:

3r/3/20t1

Kh6

a

Ihret kO-ch€ tao bcrn CI6o nu6c
ch-uydn dgng dung trong nu6i
tr6ng thriy san bAng vft liQu phi
kim lo4i

B0
8200s-33-47

73|IQD-KHCN
t7/8/2007

NghiQm thu ngdy:
0U12/2007

Dat

4.

Thift ke, ch€ t4o tniet U| ctrti
ty vQt liQu
l6ng nu6i

B0
82009-r3-36

r3I4N/QD-KHCN
2t/10/2010

NghiQm thungdy:
3ur0t20t0

Dat

5.
Nghi€n criu thi6t kri chd tao
thiist bi hdn ma sdt

B6,
82013-r3-07

2340IQD-BGD DT
neiLy l5/7/2016

Dat

6.
Nghidn criu vd chi5 t4o cdn t6
hqrp

. Tinh,
Gidy x6c nhQn:
OI/SKHCNDO.{

KQKHCN

67lQD-SKHCN,
23/0st20t6,

Ngdy nghiQm thu:
27/05/2016

Dat

7.
Nghidn criu vd chd tao hQ

thdng m5y xdm

Tinh,
a.lulay xac nnan:
O2lSKHCN/)O{

KQKHCN

34IQD-SKHCN,
r4/03t2017,

Ngdy nghiQm thu:
24/03/2017

Dat

8.

ThiCt kC, chi-i qo hQ th6ng phan
loai vi th6ng kO cd ngtr theo
trgrrg lugng cho nhd m6y ch6
bi6n thriv sin

Tinh,
DA-2016-
20305-DL

179S/QE-UBND,
26/06t2017,

Ngdy nghiQm thu:
30/06/2017

Dat

9.

Nghidn cftu khi ndng img dung
vft lipu PTFE - Teflon dC chti
tao biinh rdng cho cac thii5t bi
khai th6c tr6n tdu c6

TR2002-33-09

783/2003/QD-
DHTS-KHCN

3l/10/2003
Ngdy nghiQm thu:

r0/03/2004

Dat

10. TR2002-33-l I

783t2003tQD-
DHTS-KHCN

3Ur0t2003
Ngny nghiQm thu:

r0/03t2004

Dat

11

M6 ph6ng trung tdm gia c6ng
dtmg CNC 3 tryc Bridgeport
VIIy IC 2216 XV vd lOp chucme

TR2010-13-10
1rOI/QD-DHNT-
KHCN,22/9l20tl
Ngdy nghi€m thu:

Kh6

t0



trinh hAu xu ly cia no dung
cho qu6 trinh gia b6ng 6o, phuc
vu ddo tao vd nghiOn criu khoa
hoc

r0n0t20t1

t2

Thiet kC ch€ t4o m6y Bo"m

nu6'c s[r'dr,rngndng luong tu'

dong nudc su6i chay phr.rc vp -

tu6'i cho miOn niri Kh6nh Hda

TR2011-13-05
717lQD-DHNT,

2U612012 Kh6

1a
IJ.

XAy dung mQt s6 bdi thgc hdnh
do vd gia c6ng trdn m6y phay
vd tiQn CNC phuc vq ddo t4o

TR201l-13-06
617/QD-EHftrT,

29lsl20l2
Ngdy nghiQm thu:

0816120t2

rot

t4.

'l-hiet kti ch6 t4o thang m6y
phr,rc vq cdt cAy vd stia chira
cli6n tai Trudns DHNT

TR2011-13-07

120O/QD-DHNT,
191912012

Ngdy nghiQm thu:
1911112012

Kh6

t5.

Thiet ke ch€ tao mOt sO d6 96
gia c6ng, ki6m tra - do luong
phqc vp ddo t4o tin chi chuy€n
ngdnlr ChO tao m6y, trudng Dai
hoc Nha Trans

Truong,
TR20l2-13-01

67IQD-DHNT-
KHCN

24t0v2013
Ngdy nghidm thu:

0U02t2013

Kh6

16.

Nglii0n cri'u ch6 tao thiOt bi tay
thuc phAm sf dr,rng.thanh g6m
nhiQt hdng ngo4i kOt ho.p d6i
lur"r si6 cudns birc

Trudng,
TR2012-13-03

619/QD-DHNT,
28t5/2013

Kh6

t7.

Nghi0n cuu xdy dqng h€ th6ng
cdc bdi thuc hdnh vd thi
nghi€rn tr€n,cdc m6y CNC dd
nAng cao chAt luong ddo tao tai
trud'ns DH Nha Trans

TR2012-13-04

840/QD-DHNT,
r617l20r3

Ngdy nghi€m thu:
27 t7/2013

T6t

18.

Nghi6n cri'u thi6t k6, chd tpo
md hinh 6 t6 hybrid 2 ch6 ng6i,
phuc vu ddo t4o k! su ngdnh
Co diQn tu vd K! thu4t 6 t6

TR2012-13-0s

620lQD-DHNT,
28t5t2013

Ngdy nghiOm thu:
22-6t2013

T6t

T9,

Nghi€n cri'u thiOt k€ vd ch€ tao
bO di6u khi6n m6y khao
nghiQm ma s6t di€u khi6n bang
PC phuc vu c6ng tric giAng day
vd nghi€n cuu t4i Truong Dgi
hoc Nha Trans

TR2012-13-06

83g/QD-DHNT,
r611l2013

Ngdy nghiQm thu:
26nt20r3

T6t

20.
Nghi€n cuu hdn c6c tAm hop
kirn nh6m bdng c6ng nghQ hdn
ma s6t tr6n m6y phay

TR20t2-13-21

582/QD-DHNT,
22t5t20t3

NghiQm thu ngdy:
08t6t2013

Kh6

zl
Nshi0n citu ban ddu vd kh6
ndng sin xuAt v4t liQu ch6ng
chdy tir nguy6n liQu trAu

TR2012-t3-22

583/QD-DHNT,
22lsl2013

NghiQm thu ngdy:
r4t6t20t3

T6r

22

Nghidn criu thi6t k6, ch6 tao
^r\ i ! r t 'md hinh sAy bom nhidt tdng s6i

hai chO dp bay hoi ki5t hqp voi
bfc xa h6ng ngo4i phuc vg
nghidn cfu, ddo tao Trudng
Dai hoc Nha Trang

TR20t2-13-26

1550/QD-DHNT,
r8lrv20r3

Ngdy nghidm thu:
0411212013

rot

l1



a1zJ.
Thiet kC vd ch€ t4o thi€t bf qu6t
laser dring trong k! thudt
nguoc phqc vu ddo tao

TF.20t2-13-21

841/QD-DHNT,
t6t7 t20t3

Ngdy nghidm thu:
27 t7 t20r3

T6t

24.

Nghi€n ciru thi6t k6, ch6 tao
thiet bi sAy ning lucr-ng mat trdi
k€t hcr_p vdi born nhi0t phuc vu
cho c6ns t6c ddo tacr

Trud'ng,
TR2015-13-12

s6 665/QD-DHNT
Nedv 221812016

rot

25.

Nshi€n cuu thi€t k€ vd ch6 tao
bQ truydn b6nhrdng cycloid
bdng vAt liQu k€t hqp ldm viQc

trong m6i trudng dn nron

Truong,
TR20l6-13-01

811/QD-DHNT,
30t8t2017

Ngev nghiQm thu:
8t9t20t7

rot

26
Nghi€n criu, tliiCt k€ vd ch€ t4o
nr6 hinh thuc hdnh khi n6n-
diQn khi n6n phuc vu diro tao

Trudng,
TR2016-13-02

s6 674QD-DHNT
Ngdy 281712017

Ngdy nghi€nr thu:
r4t8t20t7

Kh6

27.
Thiet kC vd ch€ t4o md hinh
., ..(., Ithi6t bi lruydn nhi€t qua cdnh
phuc vu c6ng t6c ddo tao

Truong,
TR2016- I 3-05

s6 QD Os/HD-
TR20 t6.20t7 t2016

ngdy nghiQm thu
26t0U20r8

rot

28.
Thiet ke, ch6 tao bdng tii ra

.;.,
li€u cho cAn to hop dung trong
ch6 bi6n thuy sAn

Trudng,
TR2017-13-06

425tQE-DHNT,
20t04t2018

Ngdy nghi6m thu:
0st0st2017

T6t

29.

Nghi0n criu chO t4o thfr nghiQm
c6nh NACA hgp kim nh6m
5083 bang k! thu4t hdn ma s6t

Truong,
TR2017-11-13

1308/QD-DHNT
ngdy l/1112018

Ngdy nghiQm thu:
t8,1It20t8

T0t

30

Nghidn criu thi6t k€ - ch6 tao
born hirt c5 trdn c6c tdu khai
th6c c6 com

TR2018-13-14 47IQD-DHNT ngdy
tv0U2019

Ngdy nghi€m thu:
20t0r/20t9

Kh6

3.2 C6c c6ng trinh c6ng b6 cua gidng vi€n, nhd khoa hgc co hfru thu6c ngdnh ddng ki ddo tao
cua co so ddo tao trong 5 ndm tro l4i d6y (kdm theo biin fiet ke co bdn sao trang bia t4p chi,
trang phu luc, trang ddu vd trang cu6i ctra c6ng trinh c6ng b6)

S6
TT TOn cdng trinh TOn tdc giri N[m v]r ngudn cdng b6

1

Phonerne Set and Pronouncing
Dictionary Creation for Large
Vocabulary Continuous Speech
Reco snition of Vietnamese

N. T. Chuong and J.

Chaloupka

2013, Text, Speech, and
Dialogue, I. Habernal and V.
MatouSek, Editors, Springer
Berlin Heidelbere . p. 394-401

2.

Developing Text and Speech
Databases for Speech
Reco snition of Vietnamese

N. T. Chuong and J.

Chaloupka
2013, IDAACS 2013, Berlin,
Germany

3.

Visual Feature Extraction for
Isolated Word Visual Only
Speech Recognition of
Vietnamese
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TS. TrAn Dodn Hirns 2

17.
T6i uu hoa ch6 d0 nhiQt luyQn cho th6p
c6ng cq irng dqng trong llnh vtrc chd t4o
dao cdt

TS. Trdn Doin Htns 2

18.

COng nghQ ch6.t4o vqt liQu composite
rntii (vdt li€u n0n, vpt liQu gia cuong)
img durng trong m6t s6 lTnh vgc co khi
hodc tdu thirv

TS. TrAn Dodn Htns 2

Tru6ng c6c don vi qudn li CSVC, thu vi€n, KHCN vd Tru0ng don vi chuyOn mon quAn ly
ngdnh/chuy€n ngdnh ding ki ddo t4o

GTAM DOC
TRUNG TAM THI NGHIEM THUC HANH

GTAM DOC THU VIEN

W
Nguy6n Vin Hda

TRUONG PHONG KHOA HoC c6Nc NGHE

Vfr Ke NghiQp

Nguy6n Quf Hoin

TRU'ONG KHOA CO KHi

Nguy6n Vdn Tu'dng

ffi
IEU TRU'ONC

, dong dAu)

ffiM'wffifur/''W
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CO. NGHOAXAHO. I CHUNGHLA.VIEJNAM

DOc l4p - TU do - H4nh phric

BIENBAN HQP HSIDONG THAM DINH CHI/ONG TRiNHDAO TAo,
Drtu KrpN DAM BAo cHAr LrIctNG DAo rAo rH1tc rf

rRiNH Dg rrfN si NGANH KV rHUAr coKHi

Thgc hiQn.Quy6t tlinh sO 670iQD-DHNT ngiLy 18/06/2019 cria Hi6u trucrng Trudmg Dai
- I re rrr. +i ,t 2 ..;hoc Nha I rang ve_ vrec thanh lap Hor dong tham dlnh chLrong trinl dao tao tien si ngdnh K!

thudt co khi, Ma s6: 9520103

,,^. -i r -.,. , .^
ttor OOng gom ) tnann vren:

1. PGS.TS. Nguy6n Vdn Ba

2. TS. Nguy6n Hiru ThQt

3. PGS.TS. PhamNggc TuAn

4. PGS.TS. Nguydn Huy Bich

5. PGS.TS. Deng V[n Nghin

Chn tich H6i ddng

Thu kf HQi d6ng

uy vren rnan Dtgn

Uy vi6n Phan bi6n

rr1 .^ rY^. riuy vlen tlQl o.ong

Hdm nay, vdo hic 8 gid, ngdy 02ll1l2019,t4iTrudng Dai hoc Nha Trang, H6i ddng hop
v6i suc6m{t cria:05 thdnh vi6n; ving: kh6ng;Lfdo:...........

d6 thAm dinh chucrng trinh ddo tao ti6n si ngdnh K! thudt crv khi cua Trudng Dai hoc Nha Trang.

Thanh phAn tham du gdm:

- C6c thdnh vidn cia H6i ddng;

- Dai diQn Khoa Co khi;

- D4i di6n Phdng Ddo tao Sau dai hoc.

NOIDUNGLAMVIEC

I P9S:.T.S P?ng XuAn Phuong- Dai diQn phdng Edo tao Sau Dai hoc _ tuyen b6 li do, doc
Quyct din]t thanh lfp Hoi d6ng tham dinh chuong ffinh ddo tao tidn si neanl Ki thudr co ttri
cta Hi6u trudng Trudng D4i hqc Nha Trang vd dd nghi chu tich HQi ddng didu khi6n phicn
hsp

2. PGS.TS. Nguy6n Vdn Ba, Chri tich H6i ddng, di0u khitin phi6n hop.

3..TS. Nguy6n Vdn Tudng, dai diQn co sd

+. 'i ti6n cua c6c thdnh vidn H6i adng thAm dlnfr.



a. C6c,phdn biOn doc nh4n x6t phan bi6n chucrng trinh ddo tao, <liiiu kiQn ddm bdo ch6t luong
thgc td (c6 vdn ban kdm theo).

b. C6c thdnh vi6n H6i ddng ndu cdu h6i.

PGS. TS. Pham Ngoc Tu6n -Uy viOn phan bi6n:

. CAu h6i 1: Su dua ra c6c hoc phAn bit bu6c vd tg chon cdn ph6i c6 co s6 dua tr6n cac, ; -i. , , ^cnuan dol sanh I

CAu h6i 2: NOn b6 sung ciic hoc phAn tu chon li6n quan d6n linh vuc thi6t ke?

PGS. TS. Nguy6n Vdn Ba - Chri tich

CAu h6i 3: Kinh phi dio tao cdn qu6 th6p, cAn nghidn ciru lai hoc phi ddo tao?

Cdu h6i 4: CAn n0u hu6ng ph6t tri6n c6c phdng thi nghidm trong tuong lai d6 ddp ung
di6u ki0n ddo tao?

c. Dai di0n co sd ddo tao trd ldi, cu th6:

qu6 trinh ldm Ban dA an cfing d6 tham kh.do m6t s6 chuong
trinh t sanh. Tuy nhi6n, s6 tham khdo th6m m6t s6 chuong trinh ti6n
si cua thOm co sd.

Tri ldi cdu h6i 2: Se d6p thu vd b6 sung ciic hoc phAn thi6t k6 co khi vdo chuong trinh
<ldo tao.

Trd ldi cau h6i 3: Kinh phi dua ra trong chuong trinh ld dua trOn y6u cAu cua BQ Gi6o
duc vd Ddo tao. Do d6, co so tldo tao kh6ng th6 nang cao so v6i mrlc quy tlinh cria BQ Gi6o duc
vd Ddo tao.

Trd ldi cAu h6i 4: 36 tiOp thu vd s6 b5 srurg vdo chuong trinh rldo tao.

5. H6i d6ng thAm dinh hop ridng:

a. Biu ban Ban ki6m phi6u gom:

- PGS. TS. Pham Ngoc Tu6n - Trunng ban.

- PGS. TS. Nguy6n Huy Bich - Thu kj.

b- c6c thinh vi6n H6i d6ng b6 phi6u thAm dinh chuong trinh ddo tao, diAu ki6n dam bio thuc
1e.

c. Ban kiiim phi6u ldm vi6c, Truong ban ki6m phi6u c6ng b6 k6t qui:

- 56 phiilu trin thdnh: 5/5.

- 56 phi6u kh6ng trin thdnh: 015.

- Ket luan: Chucmg trinh ddo tao: dat ydu cdu.

Didu kiOn d6m bAo ch6t luo,ng dio tao thgc t6: dat y6u cAu.

d. HQi ddng th6o luAn th6ng nh6t biOn ban vd krit ludn cira HQi <l6ng.

6. HQi d6ng ti0p tuc hop c6ng khai:



a. Chri tich H6i cdng b6 k6t lu4n cria HQi ddng:

- Chuong trinh ddo tao trinh ttg ti6n si nganh K! thugt co khi cria Trudng Dai hoc Nha
Trang d6p irng c6c quy dfnh hiQn hanh cira BQ Gi6o duc vd Ddo t4o.

- Didu kiQn ddm b6o thu. c ti5 dat y6u cAu theo quy dinh.

.- Dd nghi mQt sO di6m can b6 s 'lg, didu chinh <t6 hoan thiQn chuong trinh, cu tht3: Hoaa
thi0n h6 so theo j ki6n ctra HQi ddng *rAm Ainir.

- Dd nehi BQ Gi6o duc vd Edo t4o cho ph6p Trudng D4i hqc Nha Trang ddo t4o ti6n si
nganh K! thuQt co khi.

b. Chn tich HOi c6ng b6 k5t thic phi6n hgp.

Phien hQp k6t thfc vio hdi: 9 gid 30 phit, ngiy 02 thring 1l ndm 2019.

Thu lrj HQi itdng

TS. NzuvEn Hiru ThAt PGS.TS. Nguy6n Vdn Ba



DANH sAcH cAc rnAmr vrtN rnru nrJ cuoc Hop Hor oOxc rnAu onqn
cHr/oNG rnixn uAo r4o rrfN si xcAxn ri r u4r co xni-rnrloNc i4r

HOCNIIATRANG

TT Ho vir t6n Chfc danh chft

1 PGS.TS. Nzuy6n Vdn Ba Chi tich / h/,
2 PGS.TS. Pham Neoc Tuan Phan bi6n q+y@
3 PGS.TS. Nzuy6n Huy Bich Phan bi6n la,/,_
4 PGS.TS. Ddne Vdn Nshin Uy vi6n

5 TS. NzuvEn Hftu Thdt Thuhl -<1/l /, lv^l,t/V
6

i .,- - .rJ. r\ guYen van I uong Dai di6n Khoa Co khi \\\rwf
8 PGS. TS. Ddne Xuen Phuone Dai di6n Phdns SDH -,tfa"5

Nha Trang, ngdy 2 thdng I I ndm 2019
Khoa Co khi

\,u
-/ :' t,t l.l\frr

\qlql,"



CQNG HdA XA HQI CHT NGHIA VIET NAM' 
EQc liP - TB do - Hqnh Phric

BAN NHAN xET ctA PHAN BIFN vE cHu-oNG TRiNH DAo r4o' EItu KIPN DAM

sao cHt'r LIJqNG DAo r+o rHUc rf

Hg vd t6n nguoi nhd,n xdt: Phgm Nggc Tudn

Noi c6ng t6c: Trwimg D4i hgc Bdch khoa - D4i hgc Qu6c gia TP' Hd Chi Minh

Chrlc danh trong HOi d6ng thAm dinh: Phfrn biQn

TOn co sd tldo tao dd ng$ thAm dinh chuong trinh: Truimg D4i hgc Nha Trang'

Ngdnh ddo tao: K! thudt co khi Ma s6: 9520103

Trinh d0 tldo tao: 9520103

NqI DUNG NHAN XIET

I. Chuong trinh diro tgo

1. Cin cri tI6 xiy du. ng chuong trinh dho t4o:

inh cldo t4o.

2. Mgc ti6u tlho t4o:

Muc ti6u d2ro tao th6 hion tlugc nOi hdm cria chuong trinh ddo tao vd th6 mqnh cira Trudng,

tao n6t kh6c biot vdi c6c co sd cldo tao kh6c vd 
'ti 

t4o tien si k! thu6t co khi'

ChuAn dAu ra duqc thO hiQn cu th6, c6 thti do ludng du<rc vd phn hqp v6i trinh d6 ddo tao'

3. Cdu trric chuong trinh:

do t4o'

4. Thiri luqng chuong trinh:

Chucrngtrinhc6thdiluqngg0tin'chitrongd6c6StinchihgctrOnlclp,l0tinchivdtieu
Ira" 6;;;;;; 

"r,"vc, 
Ab. ir-a?, an ti6n si ctric-m 15, tQ lnn v6i 72 tin chi. Nhu vdy thdi luong

I

,o

xl
1\
rC



chuongtrinhd6pimghodntoanv6iquychiSddot4otrinhclOti6nsictaB0Gi6oduc,phthgpv6i
mpc ti6u vd nQi dung ddo tao.

5. NQi dung chuong trinh:

c6c hgc prran uat ao gtim c6c ki6n thuc co ban, cdn thi6t cho c6ng viQc

nghi6n cuu cira ngudi hs ;;fi;;;;a;; nQi dung tuons d6i hiQn dai' r6t ci

cic hqc phan dAuio thuc g thich hqP'

Ciic hoc phan dap img muc tidu. diro tao, qhrl lof y"i tlig.Atdio tao' dim bdo tinh hi6n

dai, tinh hQi nhQp va phn hqp voi ydu cAu ph6t tridn kinh t6 - xe h6i dAt nudc'

Cric h ddy du chuAn ddu ra Tuy nhidn' Trudng c6 thd tdng.s6 luqng hqc

phAn tu chon uU" Hrou frq. c6ng ngh0ii6n quan dti t[ng cudng su linh hoat trong

lua chon hoc 9c.

6. C:ic tIA cuang hgc Phin:
o c6ch liQt kO c6c chuong/chir d0' Muc tiOu

. gi6 phi hqp' Tdi liQu tham khAo da d4ng vd 
-.:.. -;.=-.

ian gAn ddY' ll9\
II. Diilu kiQn clim bfio ch6t Iuong ilho t4o thr,tc t6 r nrJbNG

1. DQi ngfi gi6ng vi0n:

ddm bdo di€u ki€n md ngdnh.

2. Co s& v$t chdt:

Thietbiphucvgddotaov6cobantldmb6oyOucdu.TuynhiOn,s6thi6tbihiQnd4i,chuAn
h6a kh6ng nhi6u.

ThuviQnc6nhiAus6chvdt4pchiti6ngAnhchuy6nngdnhcokhidugcxuAtbantronggdn
day bdi;; ;;><r?i u- 

"v 
,-, eam tao v6u cdu hqc tQp vd nghi0n crlu cira ngudi hsc'

C6 thO xdy dlrng thu vi6n di6n tir chuydn ngdnh c<r khi vd mQt s6 linh vgc li6n quan theo dd

cuong hgc phiin nhim phuc vg chucrng trinh d?ro t4o tiOn si ndy'

3. Nghidn crlu khoa hgc, atd tdi luAn vin, lu{n 6n:

TrudngdlthuchiQnnhieudctdi,du6nnghi0ncrlukhoahocvdlinhvgccokhi,nh6tldco



khi phuc vu ngdnh thuy san. Tuy.nhi€n { fuone 9f.t1i, 
du an c6p bO' tinh vd nhd nu6c cdn it' DQi

"gt 
gia"g ,iei.otrtu da c6ng bO nhidu Uao cdq bei b6o trong h6i th6o trong vd ngodi nu6c, trong

c6c t4p chi qu6c t0.

d tdi, c6c beo c khd ndng nghi6n criu

khoa hoc ctia hu6ng d6n nghiEn cr?u

C6c hu6ng n tham gia chuong trinh

th6 ph6t tri6n cua ngdnh.

Cfc f ki6n khdc:

- Co aOi sanfr lbenchmarking) c6c chuong trinh diro t4o ti6n si kj

thuat co o sd cing v6i m6t s5 titlp cdn kh6c cl6 x6c ilinh ciic m6n hQc

thu6c ho tu chon'

- C6 th6 xem x6t dua vdo mQt m6n hqc vi) cric phucrng ph6p, ky thuat thi5t ke hion dai thuoc

hoc phAn tu chon'

Klit tu{n:

- Chucmg trinh ddo t4o ti6n si nginh K! thuft co khi cua Trudng D4i hqc Nha Trang dat

yOu cAu theo quy tlinh cira BQ Gi6o dgc vd Ddo t4o'

- Di6u kiQn ddm bAo chAt luong ddo t4o thgc ti5 cua Trudng D4i hqc Nha Trang ld d4t vdu

cau.

- C6c nQi dung cAn b6 sung: Khdng.

X6c nhAn cria Trudng Dai hgc B6ch khoa'

TP.HCM, ngdY 28 thdng 10 ndm 2019

Ngudi phAn biQn

PhamNgqc Tu6n

., a\
llo

"" //



CONG HdAXAHQI CHUNGHiAVIDT NAM
EQc liP - Trl do - Hlnh Phric

BAN NIIAN xfT cilA PHAN BIPN vE cHUoNG rRiNH DAo T4o' DIEU KrEN DAM

eA.o cHii Lub.NG DAo rAo rHrt' c rt

Hg vd tdn ngudi nhQn x6t: Ph4m Ngqc Tufn

Noi c6ng t6c: Tnrdng Dgi hgc B6ch khoa - D4i hqc QuSc gia TP' Hd Chi Mirh

Chirc danh trong HOi d6ng thAm dinh: Phnn biQ

Tdn co sd ddo tao dd nghi thAm dinh chuong trinh: Trubng Dli hqc Nha Trang'

Nganh ddo t?o: K! thuit co khi Md s6: 9520103

Trinh dQ ddo t4o: 9520103

NOI DUNG NHAN X6T

I. Chuong trinh tliro t4o

1. Cin cri' tt6 xAy dgng chuong trinh tliro tao:

inh ddo t4o.

2. Muc tiOu dio t3o:

Muc ti6u diro tao the hi6n duqc nQi him cua chuone tli,n]r ddo tao vd th6 manh cia Trudng'

tqo net lch6c biQt vdi c6c co sd tldo tgo khdc vA ddo tao ti6n sik! thu{t co khi'

Ch'An ddu ra duoc th6 hi6n c' th6, c6 the do luong duoc vd phtr hgp v6i trinh d6 ddo t*o'

3. C6u trirc chuo'ng trinh:

do t?o.

4. Thdi luqng chuong trinh:

90 tin chi trong d6 c6 chi vd ti'iu

dn ti6n si chi6t tj' lQ thdi lusng

quy ch6 dao t4o tlinh hi hcrP vdi

muc tieu va ndi dung dio tao.



5. NQi dung chuong trinh:

Cdc hoc p6an bit bu6c co m cdc ki6n thfc co ban, can thiet.cho c6ng viQc

nghi6n criu cria nguOi h'c. Hdu h tu chon c6 nQi dung tuo'g d6i hiCn dai. Tat ce

c6c hqc phAn d6u c6 thr,rc hanh v6 hqp.

Cric hoc phdn d6p ung muc ti6u ddo lao, phi hqp v6i trinh d0.ddo 1qo, dim bdo tinh hiQn

dai, tinh hOi nhip vd phir h. p vdi y6u cAu phAt tri6n kinh td - xd hoi dAt nu6c.

Cdc hoc phAn d6p- rmg dAy drl chuAn ddu ra. Tuy nhi6n, Trudng c6 thA tang si5 luqng hqc

phAn tL.r chqn ihuOc nqt ;d lin]r uo. c khoa h'o cdng nghQ 1i6n quan d6 tdng cuong su tinh ho?t hong

iua chgn hqc phan cfia ngudi hqc

6. C6c tli cu'ong hgc phin:

Cric dC cuong hgc PhAn duoc m6 t
cta c6c hgc phin dugc trinh bdy ng[n ggn

bing c6ch 6p dgng thang Bloom vdi nhan thtc t
phAn c6 nQi dung cAp nhft vd hiQn d4i, phtt ho. p v

ddnh gi6 phtr hqp. Tdi liQu tham kfido da dqng vd

i gian gdn ddY.

II. Didu kiQn ttim bio ch6t luqng tl}o t3o thltc t5

1. DQi ngfi gi6ng vi6n:

le 08
ld l1
cv khi
i6ng
duc
uoe

ddm bAo di6u kiQn md nghh.

2. Co sd vf t chiit:

Thiitt bi ph'c vU dio tao vA co bdn d6m b6o y6u cAu. Tuy nhi6n, s6 thi6t bi hign dai, chudn
, .t

hoa Klong nnleu.

ft u uien c6 nhidu sdch vd rap c6i ti6ng Anh chuy6n ngdnh co khi dugc xu6t ban trong gin

ddy bdi cdc nhd xu6t ban uy tin, dim bdo ydu c6u hqc trip vd nghidn criu cia nguoi hgc'

C6 th6 xAy dung thu viQn clign tir chuydn ngdnh.co khi vd mot s6 l]nh vuc 1i6n quan theo dA

cuong hgc phAn nhdm phgc 4r chuong trinh deo tao tiCn si niy.

3. Nghi6n cf'u kltoa hqc, tld tii luin vln, lu$n 6n:

Trudng dd rhgc hiQn ghi6n cwu khoa hoc vc linh vuc co khi, nh6t Ia co

khi phgc vq nlnnh thriy san. dd tai, dU an cAp b6, tinh vd nhi nuoc cdn it. Ddi

ngfl'giing viCi co htu dd c6 bdi b6o trong hQi thdo trong vd ngoai nudc, trong

c6c t4p chi qudc t6.

Nhin chung, 
'Qi 

dung c6c dd tAi, cdc b6o c6o, bdi b6o th6 hiQn duqo khi ndng nghien cuu

:

i

u'bst'

Lrl HQ

,ltgH Xt

't|1'



khoa hec cira c6c giang vi6n vi,nhd khoa hoc cria Truong, tt6p img ydu c hufng dln nghiOn cuu

.iJitiir* Lie" aA 
"Ai fu6 an tiiin si. Cdc huong nghi.n ciru cta giang vi r tham gia chuong trinh

pht hqp voi muc ti6u ddo tao vi xu th6 ph6t tri6n ct)a ngdnh'

Cic f ki6n khfc:

- c6 th6 xem xdt thgc hiQn chunn d5i s6nh ibenchmarking) c6c chuong. hinh ddo t?o ticn si ky

thudt co khi trong vd ngoii *O.,la .o .O .tt"g 6i mQt si5 ti6p cQn kh6c dd x6c dinh cdc m6n hgc

thu6c hqc phan b-ir buQc vd hqc phdn 1u chqn'

-C6thdxemx6tduaviomQtmOnhgcvdc6cphuongph6p,k!thufltthi6tt<6nienaaitt'uoc
hgc phAn tu chgn'

K6t lu4n:

- Chuong trinh ddo t4o ti6n si nganh Ky thuat co khi cira Trudng E4r hqc Nha Trang clat

y€u cAr.r theo quy tlfnh crla BQ Gi6o duc vd Ddo t4o'

_ Eidu kion ctdm bio ch6t lugng ddo teo thuc t6 cira Trudng D4i hgc Nha Trang li d4t y6u

I
cau.

- C6c nQi dung cdn bO sung: Kh6ng.

Xlc nhfln ctra Trudng E4i hqc Bdch khoa,

uulrhnt*96xsdlg$fi 
6HCM

CHINH
PHONC

\rr:

B.^ Al-'L-'--'

Ph4m Nggc Tudn



cgNG uol xA nor cu0 Ncnia vrET NAM
D6c l$p - Tr1 do - H4nh phric

BAN NHAN xer c.u,q pHA\ BtEN vE cHrtoNc TRiNH DAo r4o,
DtEU K|EN DA]U BAO CHAT LU'Or,lC DAO TAO THIJC TE

Ho vd t€n ngudi nliAn xdt: PGS.TS. Nguy6n Huy Bich

Noi c6ng thc: Khoa Co khi Cdng ngh6, trudng Dai hoc N6ng ldm TpHCM

('hic danh tlorrg H6i dong rhdnr dirrh: Phin bifn

T€n co sd ddo tao d6 nghi thAm dinh chuong trinh: Trud'ng Dgi hgc Nha Trang.

Nganh ddo rao: K! thudr co khi Md s6: 9520103

Trinh tl6 ddo tao: Ti6n si

NQI DUNG NHANXET

I. Chuong trinh dho t4o

1 CIn cri al6 xiy dgng chuong trinh diro t4o:

fr
(i('^

N
cric cdn cri tlti xdy dung chuong trinh ddo tao dAy dir vd 16 rdng, cl6p fng y6u cdu theo th6ng tu
09120\71TT-BGDDT ngdy 04 thring 04 nFLm 2017 cira 86 Gi6o duc vd Ddo tao.

2. Mgc ti6u rlio tiro:

Muc ti6u dao tao rO rdng, chuAn cldu ra drip ring theo chuAn chung cria trinh cl6 cido tao Ti6n si. Ciic

danh s6ch nhu cAu ddo tao da th6 hi6n 16 dia chi cua ngudi hoc vd c6 dia chi vi6c ldrr sau khi t6t

nghi6p.

3. Ciu trric chuong trinh:

- Ti trong gifta c6c kh6i ki6n thric chung, co sd vd chuy6n ngdnh vd luan vdn; bdt bu0c vd tu chon

d6p ring quy chti ddo tao trinh dd Tidn sI cia BQ Gido duc vd Ddo tao.

- Ti trong gita kh6i luong ly thuy6t vd thuc hinh d6p irng rlinh hu6ng, muc ti6u ddo tao

4. Thdi lu'gng chuo'ng trinh:

Thdi luong chucrng trinh dl xay dung ld phu hor: vcri ddo tao trinh d6 Ti6n si. Tuy nhi6n cd1 b6

sung seminar sinh hoat hoc thuAt o b6 m6n ciic chuy€n dd tru6c khi b5o ciio ket quA o h6i



d6ng. tl6ng thdi trudc khi bno vQ c6p co sd NCS phdi b6o c6o seminar hoc thuat truoc 86
m6n qudn lj ngdnh.

5. N6i dung chuong trinh:

N6i dung chuong trinh diip ring tluoc rnuc ti6u, phi hQp trinh d6 ddo tao, dinh hu6ng ddo tao; dam

bdo tinh hi6n dai, tinh h6i nhdp vd phi hqp vdi yOu cAu ph6t tri6n kinh te - xd h6i ct6t nu6c. c6c

hoc phdn d6p ung tldy dir chuAn dAu ra. Tuy nhi6n cdn chi tict c6c nh6m chuy€n ngdnh dinh hu6ng

ddo tao ldm co sd cho xdy dtnrg nh6m cric hoc phAn phir hqp vd dinh hu6ng lua chon nghiOn criu

cho NCS. CAn xdy dung th6m k6 hoach thuc hi6n chuong trinh rldo tao.

6. Ctc dG cuong hgc phAn:

v6 co bdn cac hoc phin d6p ung duoc muc ti0u, k6t qud hoc tap mong rloi, n6i dung. Su phdn b6

thoi gian cho c6c chir dd ki6n thuc, hinh thuc ki6m tra - cLinh gid, hoc li6u cua hoc phdn ld phn ho. p.

Tuy nhi0n, can vitit thcm tiiing Anh dc Ncs de theo d6i, tim tdi licu tham khdo li€n quan, va c6 :i
thfc h6i nhap qu6c t6 trong nghi6n ciru vd giAng day.

x6y drmg c6c dinh hu<rng nghiOn criu theo nh6m chuy

II. Diiiu ki6n rlim brio chdt luong diro t4o thgc t6 )cNON0LAM

1. D6i ngii gir{ng vi6n:

DAy du vd d6p img theo quy dinh cua 86 GDDT tai th6ng tu 0gl20l7IT$GDDT
04 ndm 2017 cua 86 Gi6o duc vd Ddo tao.

2. Co sii v{t ch6t:

Bdo dam t6i thi6u vc s6 luong, ch6t luong, vd c6c cli€u ki6n kh6c d6 dap ung y0u cAu ddo tao.

3. Nghi6n cr['u khoa hgc, tlit thi lu{n vIn, lufn r{n;

Drip ring vd bAo ddm c6c di€u ki6n theo ydu cAu.

III. Kiit luen:

- chuong trinh ddo tao ti6n si ngdnh K! thuQt crv khi cria Trudng Dai hoc Nha Trang dat

y6u cAu theo quy tlinh tai th6ng tu 09/2017ITT-BGDET ngdy 04 thang 04 ntun 201'I crla 86 Girio

duc vd Ddo tao.



- Di6u ki0n dam bao ch6t lucrng ddo tao thuc t6 cua Trudng Dai hoc Nha Trang dam bdo
theo y€u cAu.

- Ciic n6i dung cAn b6 sung, chinh sua (n6u c6):

I) Ct)n bii sung chi th cac yAu cdu bdo cdo seminar cho cdc chuyCn de h\n crudn traoc khi
ra bdo cdo chfnh thrlc tru.6c hQi d6ng.

, 2)" Bli sung yau cdu seminar ket qud trudc b6 m6n tru6c khi bdo cdo bdo v€ tra6c hQi d6ng
cap co so.

3) Ctin.rd sotit l(ri ti ng*, ch.inh n rong di dn. Cdn bt5 s.ung tham fiilng Anh trong chaong
trinh vd cdc dd cuong hoc phdn nhim ai aang hai nhdp qu6c ft vd tham khiro tdi hAu.

. 1) Ciin b6 sung rhom chi tiiit va k€ hoach ddo tao nhu khung chuong trinh cho ting ndm vir':,Ke noqcn tnuc nrcn.

5) Ciin b6 sung th\m vi kd hoach bdo ddm chdt luqng dito tao, dqt biet h ki! hoach tdng
cudng co sd vdt chtit, kA hoach tdng cadng hop tdc qu6c ft.

.6) Ki thudt cct khi ld linh vqc chung rtit r6ng, non chdng chuong trinh cdn cu thii chi fi6t
m6t s6 l1nh vqc dQc thit vd c6 tha manh cia DH Nha Trang dii dua ra nh6m chuy€n ngdnh dinh
hudng ngh vd ddo tao chuyan sdu.cho NCS. sau khi c6 dinh hu6ng chaong triih ddo tao
vd nghi€n NCS, chaong trinh ctin xdy dqtng cdc hoc phdn tu chon taong :ng v6i tirng
hudng ngh

Tp H6 Chi Minh, ngdy 30 thdng 1 1 ndm 2019

Ngudi

PGS.TS. Nqur'6n Hu.v Bfch

PGS.TS L€ Hfu Khddng



pHrEU THAM D.[\H VE.CHLIONG TRiNH DAO TAO, DrEU KrEN DAM
BAO CHAT Lr.IqNG DAO TAO rHr/C TE

Ho vd tdn thanh vi6n HQi ddng thAm dinh: PGS.TS D{ng Vdn Nghin

Ncri c6ng tric: ViQn co hgc vd tin hgc img dpng

Chric danh nong HQi d6ng tham dlnh: Uy vi6n

TOn co so ddo teo dA nghi thAm dlnh chuong hinh: Trudng Dgi hgc Nha Trang.

NgAnh/chuy6n ngdnh tldo tao: K! ThuQt Co I(hi Md s6: 9520103

Trinh dO cldo tao: TiSn si Dinh hucmg ddo t4o: Llng dgng.

TT NQi dung thAn ilinh Nh$n x6t cfra thinh viOn HQi il6ng lu$n

({dp fing y6u
cAu hay kh6ng
d6p tng y6u
cAu)

L Chuong trinh dio tgo

l. Cdn cir <16 xdy dlmg
chuong trinh ddo tao

Nhtng cdn cir el6 xdy dlmg chuong
trinh cldo t4o ld cldy c i vd x6c tling

D6p img yOu cdu

2. MUc ti€u ddo tpo Dd n6u 16 mgc ti6u <ldo tao, chudn cl6u

ra vd vi tri ldm viQc sau t6t nghiQp
D6p img y6u cdu

J. Cdu truc chuone ffinh CAu trug chuong trinh hqp lf, tj trgng
c6c kh6i ki6n thrlc chung, co sd vd
chuy6n m6n hqp lf.

D6p img y6u cdu



+- Thoi luong chucmg trinh D6p rmg v6i quy ch6 <ldo tao cria bQ

giSo duc vi ddo t4o.
chuong trinh

NQi dung chuong trinh E6p wrg dugc mqc ti6u, phri hqp trinl
tlO <ldo tao, hiOn ilai

Ddp img y6u cdu

o. C6c ctO cuong hoc phan Mgc ti6u, mO ta nQi dung ki0n thrlc i16p

ims chuan ddu ra
D6p img y6u c6u

il Cdc aliOu kiQn tlim bio
chdt lugng dlo tgo thgc
t0

1. DQi ngt giang vi6n EAy dt vO s6 luqng. Trinh tlQ chuyOn
mdn caoddarm bdo y6u cdu

E6p ring yOu cdu

2. Cs s0 vdt chdt Co s0 vft chet t6t, ddm bAo dugc c6c
^).yeu cau

D6p img ydu cdu

3. D0 tai nghiOn cuu khoa
hqc

C6c c6ng trinh NCKH c6 ch6t lugng,
dinl hudng t6t vd tlAm b6o theo ydu
cau.

D6p img y6u cAu

Cic kh6c:

Theo tdi m6n bit buQc thri nh6t ( phuong phdp nghi6n cr?u ngdnh ky thuat co khi) nOn
, ,I ^ , I i . -;. . r i r 'i r i ^thay bdng m6n chd tgo s6 vd dd cuong m6n hgc nAy b6 sung nhi6u hon v€ c6ng nghQ in 3D nlru

1 vi du di6n hinh ctra ch6 tao s6.



Mdn bit buQi th? 2 c6 th6 srla lai t6n gqi ld: T6i uu h6a vd quy ho4ch thgc nghiQm vi ddy
ld kiiin thr?c rdt cAn nri hm nghiEn crlu sinh ( m6n cti td fti6t k6 vA ph6n fich thi nghiQm nAng

cao cfing c6 nhftrg nQi dung li6n qr'"n nhrmg chua th6a <ldng)

K6t hgn:

- Chuong tlrrh deo t4o ti6n si chuy6n nganh ky thuat cs khi cta Trudrng Dai hqc Nha
trang dpt y6u cdu theo quy tlinh cria BQ Gi6o dUc vi Ddo t4o.

- Cric nQi dung cAn b6 sung, chinh sria (niiu c6):

Thdnh viOn HQi il6ng thAn dinh

-@
PGS.TS Dfng Vdn Nghin



co. NG HOA XA Hor Cr{u NGHL{ VrEJ NAM
DOc l4p - Tu do - H4nh phric

GIAI TRiNH
Theo kot ludn cria H6i d6ng thAm dinh chucrng trinh cldo t4o ti6n si Kv thu6t co

khi, hqp ngiry 02/tl/2019, t4i Trudng E4i hgc Nha Trang, do pGS.TS. Nguy6n Vdn
Ba ldm chri tich hQi d6ng, H6i d6ng x6y dung h6 so md ngdnh tii5n si K! thudt co khi,
Trudng D4i hgc Nha Trang, dd thFc hi€n didu chinh, b6 sung chuong trinh ddo tao vd
c6c di€u kipn d6m bio chdt luong thuc t6 theo kct lu6n cta h6i d6ng thAm dinh nhu
sau:

l. Rd so6t chinh t6, tir ngfi vd c6c l6i soan th6o cria hd so.

2. ThOm h9c phan Thiet ke ddm bdo x(tr,r chon) vdo chucrng trinh ddo tao
(trong muc 3.1.2.3). D6y ld hqc phAn mdi, hi€n dai vA linh'uc thi6t k6. D6ng thdi, b6
sung dO cuong hqc phdn Thtil ke dam Dzio X(trong phu luc).

3. Th6m c6c ghi chri v€ n6i dung ti6u lu6n t6ng quan, c6c chuy€n dC, 1u6n an
ti6n si vd ndu you cau va viQc nghi€n criu sinh thuc hiQn bdo ciio seminar cho ciic
chuy€n d6, (trong muc 3.1.2.3).

4' Th€m c6c dinh hu6ng chuy0n d€ nghi€n criu sinh theo th€ manh cria Trudng
vd dQi ngfr giang vi6n tham gia chuong trinh nhim girip nghiOn criu sinh thudn loi cho
vi6c ltra chgn dd tdi nghidn criu (trong mpc 3.1.2.3).

5. Bd sung danh muc 5 chuong trinh ti€n sik! thu{t co khi dd duoc tham khao
khi xdy dung chucrng trinh ildo tao (de O6i s6nh), trong mpc 3.1.2.3.

6. 86 sung kt! hoach tdng culng co sd vdt ch6t dc thgc hi6n chuong trinh ddo
tao (muc 3.2.3.2\.

7. 86 sung thuat ngt tiilng Anh cia m6t st5 hoc phan thu6c danh muc b6 sunq
kiOn thric cho d6i tuqng 82 (muc 3.2. I .5).

TS. Nguy6n VIn Tulng



co. NG HOA XA Hor Cr{u NGHL{ VrEJ NAM
DOc l4p - Tu do - H4nh phric

GIAI TRiNH
Theo kot ludn cria H6i d6ng thAm dinh chucrng trinh cldo t4o ti6n si Kv thu6t co

khi, hqp ngiry 02/tl/2019, t4i Trudng E4i hgc Nha Trang, do pGS.TS. Nguy6n Vdn
Ba ldm chri tich hQi d6ng, H6i d6ng x6y dung h6 so md ngdnh tii5n si K! thudt co khi,
Trudng D4i hgc Nha Trang, dd thFc hi€n didu chinh, b6 sung chuong trinh ddo tao vd
c6c di€u kipn d6m bio chdt luong thuc t6 theo kct lu6n cta h6i d6ng thAm dinh nhu
sau:

l. Rd so6t chinh t6, tir ngfi vd c6c l6i soan th6o cria hd so.

2. ThOm h9c phan Thiet ke ddm bdo x(tr,r chon) vdo chucrng trinh ddo tao
(trong muc 3.1.2.3). D6y ld hqc phAn mdi, hi€n dai vA linh'uc thi6t k6. D6ng thdi, b6
sung dO cuong hqc phdn Thtil ke dam Dzio X(trong phu luc).

3. Th6m c6c ghi chri v€ n6i dung ti6u lu6n t6ng quan, c6c chuy€n dC, 1u6n an
ti6n si vd ndu you cau va viQc nghi€n criu sinh thuc hiQn bdo ciio seminar cho ciic
chuy€n d6, (trong muc 3.1.2.3).

4' Th€m c6c dinh hu6ng chuy0n d€ nghi€n criu sinh theo th€ manh cria Trudng
vd dQi ngfr giang vi6n tham gia chuong trinh nhim girip nghiOn criu sinh thudn loi cho
vi6c ltra chgn dd tdi nghidn criu (trong mpc 3.1.2.3).

5. Bd sung danh muc 5 chuong trinh ti€n sik! thu{t co khi dd duoc tham khao
khi xdy dung chucrng trinh ildo tao (de O6i s6nh), trong mpc 3.1.2.3.

6. 86 sung kt! hoach tdng culng co sd vdt ch6t dc thgc hi6n chuong trinh ddo
tao (muc 3.2.3.2\.

7. 86 sung thuat ngt tiilng Anh cia m6t st5 hoc phan thu6c danh muc b6 sunq
kiOn thric cho d6i tuqng 82 (muc 3.2. I .5).

TS. Nguy6n VIn Tulng



MINH CHỨNG VỀ CÁC NỘI DUNG TẠI ĐIỀU 3 CỦA THÔNG TƯ  

09/2017/TT-BGDĐT. 

1. Ngành đăng ký đào tạo 

a) Đảm bảo điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư 09/2017/ TT-BGDĐT; 

- Ngành đăng ký đào tạo phù hợp với nhu cầu của người học và nhu cầu nguồn nhân lực cho 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, cả nước; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 
của cơ sở đào được xác định trong phương hướng hoặc kế hoạch phát triển của cơ sở đào tạo 
đã được hội đồng trường quyết nghị thông qua; có phiếu điều tra khảo sát nhu cầu xã hội về 
ngành đang lập đề án đào tạo trình độ tiến sĩ. 

- Tên ngành đào tạo có trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV hiện hành . 

b) Ngành đào tạo trình độ thạc sĩ là ngành đúng là điều kiện đầu vào của ngành đăng ký đào 
tạo trình độ tiến sĩ đã được đào tạo tại cơ sở đào tạo và có học viên đã tốt nghiệp. 

2. Có đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để tổ chức 
đào tạo trình độ tiến sĩ ở ngành đăng ký đào tạo, đáp ứng các điều kiện cụ thể sau: 

a) Có ít nhất 02 phó giáo sư và 3 tiến sĩ là giảng viên cơ hữu ngành đúng hoặc ngành gần với 
ngành đăng ký đào tạo và không trùng với danh sách giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành 
đào tạo trình độ tiến sĩ của các ngành khác; trong đó có ít nhất 01 giáo sư hoặc phó giáo sư 
đúng ngành chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và cam kết đảm 
bảo chất lượng đào tạo trước cơ sở đào tạo và xã hội.  

b) Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo tiến sĩ, hướng dẫn nghiên cứu sinh 
đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ hiện 
hành; có công bố kết quả nghiên cứu khoa học, được đào tạo phù hợp với nội dung các học 
phần, chuyên đề được phân công thực hiện; 

c) Trong thời gian 5 năm tính đến ngày đề nghị mở ngành: mỗi giảng viên cơ hữu tham gia 
đào tạo công bố ít nhất 3 công trình khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong 
nước hoặc quốc tế thuộc lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo; cơ sở đào tạo đã chủ trì thực hiện ít 
nhất 05 đề tài, nhiệm vụ khoa học từ cấp cơ sở trở lên thuộc lĩnh vực ngành đề nghị cho phép 
đào tạo, trong đó có ít nhất 01 đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp bộ và tương đương trở lên; 

3. Có cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ tiến sĩ của 
ngành đăng ký đào tạo (được minh chứng trong Bảng xác các điều kiện thực tế về đội ngũ 
giảng viên cơ hữu, kỹ thuật viên, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình, tài liệu phục vụ 
đào tạo) 

Có tạp chí khoa học công nghệ riêng của cơ sở đào tạo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy 
sản. 

4. Chương trình đào tạo và một số điều kiện khác để thực hiện chương trình đào tạo: 

a) Đã công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo ứng với các trình độ khác nhau, trong đó chuẩn 
đầu ra đào tạo trình độ tiến sĩ tối thiểu là bậc 8 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

b) Có chương trình hợp tác quốc tế liên quan đến ngành đăng ký đào tạo trong trao đổi giảng 
viên, sinh viên, học viên; có kế hoạch mời chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt 
Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh thuộc ngành đăng ký đào 
tạo. 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

____________________________ 

  
Khánh Hòa, ngày        tháng      năm 2019 

  

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành: Kỹ thuật cơ khí           Mã số: 9520103 

Trình độ: Tiến sĩ 

TT Điều kiện mở ngành theo quy định 
Điều kiện thực tế, 
minh chứng thể 
hiện trong hồ sơ 

Đáp 
ứng/không 

đáp ứng 

1 
  

1. Về ngành đào tạo 
1.1. Ngành đề nghị cho phép đào tạo phù hợp 
với nhu cầu nguồn nhân lực (trên cơ sở kết quả 
khảo sát); 
 
 
1.2. Được xác định trong phương hướng/kế 
hoạch phát triển của cơ sở đào tạo; 
 
 
 
 
1.3. Ngành phải thuộc Danh mục giáo dục, đào 
tạo cấp IV trình độ đại học hiện hành; 
1.4. Quyết nghị của Hội đồng trường thông qua 
việc mở ngành đăng ký đào tạo; 
1.5. Ngành đào tạo trình độ đại học/thạc sĩ là 
ngành đúng, là điều kiện đầu vào của ngành 
đăng ký đào tạo trình độ tiến sĩ đã được đào tạo 
hình thức chính quy tại cơ sở đào tạo và có sinh 
viên/học viên đã tốt nghiệp. 
 

  
- Phiếu khảo sát 
và kết quả khảo 
sát khi tiến hành 
xây dựng chương 
trình 
- Quyết định 
08/QĐ-ĐHNT 
(9/01/2018), Kế 
hoạch phát triển 
đào tạo đến năm 
2021 
- Có trong danh 
mục 
- Có nghị quyết 
 
- Ngành đúng, đã 
được đào tạo trình 
độ đại học và thạc 
sĩ 

  
Đáp ứng 
 
 
 
 
Đáp ứng 
yêu cầu 
 
 
 
 
Đáp ứng  
 
Đáp ứng 
 
Đáp ứng 

2 2. Đội ngũ giảng viên: 
a) Có ít nhất năm (5) giảng viên cơ hữu có chức 
danh giáo sư, phó giáo sư, có bằng tiến sĩ ngành 
đúng hoặc ngành gần với ngành đăng ký đào tạo 
và không trùng với danh sách giảng viên cơ hữu 
là điều kiện mở ngành đào tạo cùng trình độ của 
các ngành khác; trong đó có ít nhất 01 giáo sư 
hoặc phó giáo sư đúng ngành chịu trách nhiệm 
chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo 
và cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo trước cơ 
sở đào tạo và xã hội; 

  
- Danh sách GV 
cơ hữu và lý lịch 
khoa học đính 
kèm trong hồ sơ 
đề án mở ngành. 
 
 
 
 
 

  
Đáp ứng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Giảng viên giảng dạy đủ điều kiện; các giảng 
viên khác phải có trình độ thạc sĩ trở lên. Giảng 
viên cơ hữu tham gia giảng dạy ít nhất 70% khối 
lượng chương trình đào tạo; Các giảng viên cơ 
hữu và thỉnh giảng đều phải có bằng cấp phù hợp 
với nội dung các học phần được phân công giảng 
dạy; 
c) Đảm bảo điều kiện về nghiên cứu khoa học 
đối với mỗi giảng viên đứng tên chủ trì mở 
ngành và mỗi giảng viên giảng dạy lý thuyết 
phần kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành theo 
quy định; 
d) 30% khối lượng kiến thức còn lại do giảng 
viên thỉnh giảng đã được ký kết hợp đồng thỉnh 
giảng với cơ sở đào tạo thực hiện; 

Kê khai trong 
phân công giảng 
dạy 
 
 
 
 
Kê khai trong mục 
2.2 của đề án 
 
 
Kê khai trong mục 
2.2 của đề án 

Đáp ứng 
 
 
 
 
 
 
Đáp ứng 
 
 
 
Đáp ứng 

3 3. Cơ sở vật chất: 
a) Có đủ phòng học, thư viện có phòng tra cứu 
thông tin cung cấp các nguồn thông tin tư liệu 
được cập nhật trong 5 năm, tính đến ngày đề 
nghị mở ngành hoặc thư viện điện tử có bản 
quyền truy cập cơ sở dữ liệu liên quan đến ngành 
đề nghị cho phép đào tạo, đáp ứng yêu cầu giảng 
dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; 
b) Có đủ phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ 
sở sản xuất thử nghiệm với các trang thiết bị cần 
thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và 
nghiên cứu khoa học của ngành đề nghị được 
đào tạo và đảm bảo đủ theo danh mục trang thiết 
bị tối thiểu phục vụ công tác đào tạo 
ngành/nhóm ngành đã được quy định (nếu có); 
c) Có tạp chí khoa học công nghệ riêng của cơ sở 
đào tạo 

  
Thư viện: kê khai 
trong mục 2.3.2 
của đề án 
 
 
 
 
Phòng thí nghiệm 
và các cơ sở vật 
chất phục vụ: kê 
khai trong mục 
2.3.3 của đề án 
 
 
Có tạp chí Khoa 
học Công nghệ 
thủy sản, được 
tính 0,5 điểm bởi 
Hội đồng Giáo sư 
liên ngành Cơ khí 
– Động lực 

  
Đáp ứng 
 
 
 
 
 
 
Đáp ứng 
 
 
 
 
 
 
Đáp ứng 

4 4. Chương trình đào tạo và một số điều kiện 
khác để thực hiện chương trình đào tạo: 
a) Có chương trình đào tạo của ngành đề nghị 
cho phép đào tạo được xây dựng theo quy định; 
phù hợp với Khung trình độ quốc gia hiện hành; 
được thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học ban hành 
theo quy định; 
b) Đã công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo 
ứng với các trình độ khác nhau, trong đó chuẩn 
đầu ra đào tạo trình độ thạc sĩ tối thiểu phải đạt 
bậc 7, trình độ tiến sĩ tối thiểu là bậc 8 theo 
Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

  
 
Có các chương 
trình đạo tạo bậc 
đại học và thạc sĩ 
tương ứng 
 
Có công bố trên 
website của 
Trường 
(http://ntu.edu.vn/) 
 

  
 
Đáp ứng 
 
 
 
 
Đáp ứng 
 
 
 
 



c) Có kết quả hợp tác với các trường đại học trên 
thế giới trong hoạt động đào tạo và hoạt động 
khoa học công nghệ; 
 
 
d) Đã đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục 
hoặc được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 
giáo dục theo quy định hiện hành và theo kế 
hoạch kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
e) Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu 
cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý đào tạo trình 
độtiến sĩ; đã ban hành quy định đào tạo trình độ 
tiến sĩ của cơ sở đào tạo; 
 
 

Kê khai trong đề 
án (mục 2.5) 
 
 
 
Đã kiểm định chất 
lượng cơ sở giáo 
dục lần 2 
 
Phòng ĐT Sau đại 
học quản lý. 
Quyết định 
597/QĐ-ĐHNT và 
598/QĐ-ĐHNT 
ngày 03/7/2017 

Đáp ứng 
 
 
 
 
Đáp ứng 
 
 
 
Đáp ứng 

5 * Thẩm định chương trình đào tạo và điều kiện 
đảm bảo chất lượng thực tế: 
- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định ghi 
rõ ngành đào tạo, trình độ, chức danh, đơn vị 
công tác của thành viên. 
- Biên bản hội đồng thẩm định và kết luận. 
- Giải trình của cơ sở đào tạo theo góp ý của hội 
đồng thẩm định (nếu có). 
* Biên bản của hội đồng khoa học đào tạo trường 
thông qua đề án. 

Đã tổ chức thẩm 
định  
Quyết định 
670/QĐ-ĐHNT, 
ngày 18/6/2019 
 
Văn bản kèm theo 
đề án 
Biên bản kèm theo 
đề án 
 

Đáp ứng  
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Điều kiện thực hiện: Nguồn lực con người khác 
và tài chính 

 Trường ĐH Nha 
Trang với lịch sử 
60 năm hình và 
phát triển, nguồn 
lực con người và 
tài chính đảm bảo; 
có kinh nghiệm 
đào tạo tiến sĩ 

 Đáp ứng 
yêu cầu 

Kết luận của cơ sở đào tạo: 

Trường Đại học Nha Trang đảm bảo tất cả các điều kiện về đội ngũ giảng viên, 
cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và một số điều kiện khác đáp ứng yêu cầu và điều 
kiện mở ngành tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí theo quy định của Thông tư 09/2017/TT-
BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

 

  THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO 
(Ký tên, đóng dấu) 

 



PHỤ LỤC  

 

Phụ lục 1: Giấy chứng nhận chức danh phó giáo sư, bằng tiến sĩ 

Phụ lục 2: Lý lịch khoa học các giảng viên tham gia đào tạo 

Phụ lục 3: Đề cương các học phần đào tạo trình độ tiến sĩ 

 



PHỤ LỤC 1 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ, BẰNG TIẾN SĨ 

 







s6 hi6u bing:

TUL+O16150

. .3^CQNg HOA SEC
DAI IIQC KY THUAT LIBEREC

Dd d6ng d6u Tnrbng D4i hgc
' K thu4t Liberec

Liberec, 18.12.2014

Trucrng khoa
GS.TS. Vaclav Kopecky

(da ki)

BANG TIEN SI

Nguy6n Thi6n Chuong

Sinh ngdy 22 th tg 04 ndm 1984 t4i Nha Trang - Khanh Hoa.

Dd hodn thdnh churng trinh nghiGn cuu sinh:

Kt thuflt tli$n vir khoa hgc mrly tinh, rtl nieu P2612,

chuy6n nganh: DiAu khi6n hgc ki thuflt, mtr ngdnh 2612Y045

T4i Khoa Co diEn tri, th6ng tin vd nghi€n cr?u li6n ngdnh.

Theo diAu 45 khodn 5 luflt s6 I I l/1988 Sb, cira lu{t gi6o duc tlai hpc cirng vdi cdc thay d6i va b6

sung khAc (trong ludt gi6o dqc dqi hqc) c6ng nhfn chtrong trinh hgc thu$t vtii bing t6tnghiQp

Ti6n si vfi cht vitlt tit ln Ph.D. duqc ddt & tru<ic t€n.

HiQu trucmg
GS.TS. Zdenek Kus

(da ky)

T6i Nguy6n ThaIh TuAn, 56 CMND 151348945,

cip ngly 08/0411998, tei C6ng an 1'h6i Binh, canr

doan d6 dictr chinh x6c vdn bin ndy tri ti€ng Sie
.,1

sang treng v r9t.

Ngty:26/03/2015

Chirng thu. c Ong Nguydn Thanh TuAn, 56 CMND

151348945, cdp ngiy 03/04/1 998, tai C6ng an Thrii

Binh da kf tru6c m[t t6i.

S5 chirng thgc:

Ngav:

Ph6 trudng phdng tu ph
^;ri:vrv



.:,)s'".:/: i
.. E-: €;'lV :9-.-: *

.-i.
€
--a
ta

c
>l

eq

)= -9 .e
a-=NF*,
hj;-

x F'S€
=g-'dE ro'h E Z
i^nX I id
!!eY Y ?
X R< 5 €n
-i --O '=l-t.q:s,9,8;;a-N-:'l:i€ii O tA
€-.6F cti{
= '& 

a v
t-i:_o c 3? r'5.q>''g';F rs (E':1 ^Y ,o 5! IFEE FT

e ;.ohg 6 >
e *:Xi d.o" 4'= i,e * X
E >,!,}(.g i;s EJE* 8*

;€EE g;
;:glErE t=
EEFYT E.=?i;€ :;.8689 -.t
= 6 4 F .or -';,9 H p ... g)_,. h: >.i3 m*€Vg.i

= 3 =*?-:o
':' 

i ':'-1 
=-16 ,S
.J

9:
\,F

.do
N4

^ bo.
6 d'
5 Fi'

i ;e:
-€

6t:

:

b0:

r):

Lr:
L'.

d:

h:
b0:7:

:

|r

F1 .e
t+.1 #

N

H \crdq)x
Elv

'(, tr

LJ

!f

f-l

N

rt)

*
Ff
la
F

6

=



TechnickS. univerzita v Liberci

DIPLOMA SUPPLEMtrNT /DODATEK K DIPLOMU
Diploma No/Diplorn d.: TUL * 016150

This Diploma Srrpplemcrrt follows the model deveJoped by the Euro-
peap Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. Thc
purpose of the supplement is to provide sufficient independent data
to improve the international 'transparency' and fair academic and
professional recogrrition of qualifications (diplomas, degrees, certi-
ficates etc.). It is desigrred to provide a description of the nature,
level, context, content and status of the studies that were pursued
and successfully cornpleted by the individual named on the original
qualification to which this supplement is appended. It should be free
from any value judgements, equivalence statements or suggestions
about recognition. Information in all eight sections should be provi-
ded. Where information is not provided, an bxplanation should give
the reason whv.

Tento dodatek k diplomu odpovfdil modelu vytvoien6mu Evropskou
komisi, Radou Evropy a organizacemi UNESCO/CEPES. Ua"l"*
dodatku je poskytnout odpovidajici nez6visl6 ridaje, kter6 piispdji ke

zlepSeni mezindrodni,,prrihlednosti" a spravedlivosti akademick6ho
a profesniho uzndvdni kvalifikaci (diplomi, tituhi, osv6ddenf atd.).
Dodatek je ur-en pro popis podstaty, obsahu, ilrovnd a postaveni
studii, kterii byla uskutedn6na a rispd5n6 dokondena drZitelem kvali-
fikace, ke kter6 je tento dodatek piipojen. Dodatek nemd obsahovat
Zddn6 ocenEnf, prohld5eni o rovnocennosti nebo doporudeni k uzn6ni.
Je tieba, aby v5ech osn\ d6sti dodatku bylo vypln6no. Tam, kde in-
formace poskytnuty nebudou, m6lo by b57t uvedeno vysvdtleni prod.

1. Information identifying the holder of qualification/Informace o totoZnosti drZitele kvaliffkace
1.1 Family name(s)/ Piijmeni: Chuong
1.2 First name(s)/Kiestni jm6no (jm6na): Nguyen Thien
1.3 Date of birth (day/month lyear) /Datum \arozenii 22.04.1984

Place of birth / Misto narozenf: l{ha Trang, Khanh Hoa
1.4 Student idcntification number/Identifikacni ifslo studenta: M08000006

2. Inforrnation identifying the qualification/Inforrnace o druhu kvalifikace
2.1 Name of the qualification f N6zev kvalifikace: Doktor Title conferred/Ud€lenlf titul: Ph.D.
2.2 Main field of study {br the qualification/Hlavnf studijni obor v rdmci kvalifikace:

Electrical Engineering and Informatics / Elektrotechnika a informatika,
Te chni c al cyb er ne t i cs / Te ch n i ck 6 k yb er ne t ika

2.3 Name and status of awarding institution f N6,zev a postaveni ud6lujici instituce:
Technick4. univerzita v Liberci, Public Higher Education Institution / Veiejnd vysok6" Skola

2.4 Name and status of institution administering studies/N5zev a postaveni instituce zaji5Cujfci studium:
Technickd univerzita v Liberci, Public Higher Education Institution / Veiejnd vysokd Skola

2.5 Language(s) of instruction / examination I Jazyk(y) studia/ zkou5ek: Czech / Aeitina
3. Information on the level of the qualification / Informace o rirovni kvalif?kace

3.1 Level of qualification / Urovei kvalifikace:
Higher education/VysokoSkolsk6 vzdEl6.ni, Doctoral study programme/Doktorsk| studium

3.2 Official length of programme/Standardnf d6lka programu: semesterc/semestrfi: 8
3.3 Access requirements / PoZadavky na piistup ke studiu: Master degree / Absolvov4"ni magistersk6ho studijniho programu

4. Inforrnation on the contents and results gainedf Inforrnace o obsahu a dosaZenfch v;isledcich
4.1 Mode of study/Forma studia: Full-time/Prczeneni
4.2 Programme requirements f Poi,adavky v rdmci programu:

Doctoral Thesis, Final Doctoral Examination / Diserta(ni pr6'ce, Stdtni doktorsk{. zkouEka
4.3 Programme details and the individual grades/credits obtained/Podrobn6 ridaje o programu a jednotlivfch dosaZenfch

hodnocenich/kreditech :

Supervisor / S Josef Chaloupka. Ph.Dupervisor / Skolrte doc. ln oupRa,
Code

K6d piedm6tu
Subject / N:izev piedrn6tu ECTS

Kredity
Grade
ZnArr,ka

Date
Datum

tTElzP"o Image processing and recognition f Zpracovtni a rozpozndvS,ni obrazu R 16.12.2008

KAP/VPM Selected topics frorn mathematics/Vybran6 partie z matcmatiky R 25.1 1.2009

rTE/N4R Recognition methods / Met ody r ozpozndv 6ni E) 06.04.2010

rcFlzcs Digital signal processing / Zpracov6ni dislicovl/ch signrilrl R 2r.r2.2010
KCJ/AJIM Dnglish language / Anglicky jazyk R 17.06.2011

Doctoral State Examination /Stdtni doktorsk6 zkouika Date I Grade
Datum I Zn6,mka

State Doctoral Examination /*el.ni doktorsk5 zkou5ka 20.09.2013 | R

Doctoral Thesis / Disertadni or6ce
Date I Grade
uatum tznamKa

Automatic speech recognition of Vietnamese
Autom atickd r ozp ozn|v 6ni vietnam skdh o j azyka

t8.t2.20t4 R



DIPTOVTN SUPP'EMENT Nguyen Thien Chuong

4.4 Gradirrg scheme and grade distribution guidance/Klasifika-ni stupnice a vysvEtlenf jejiho v;iznamu:

Grade
Znitmka

Verbal classification
Slovnf hodnoceni

1 Excellent / v;i bornd

I Excellent minus/vliboind minus

2 Very Good/velmi dobie

2 Very Good minus/velmi dobie minus
c Good / dobie

4 Unsatisfactory (Fail) / neprosp€l

R_
P_

Satisfactory completion of course, no grade / PiedmEt splndn

Exam was passed in previous study/Uznanli piedm6t

4.5 Overall classification of the qualifi cation f Celkov6 klasifikace kvalifikace: Passed / ProspEI

b. Information on the function of the qualification/Informace o funkci kvalifikace
5.1 Access to further study/Piistup k dal5imu studiu: -
5.2 Professional status f Profesnf postaveni: Doctor / Doktor

6. Additional information/ Doplikov6 informace
6.1 Additional information / Dopl[kov6 informace:
6.2 F\rrther information sources /Dalsi informadni zdroje:

http : / / www. tul. cz, http : / f www. msmt. cz, ht tp : / / ww w' uiv. cz

Certification of supplement f Potvrzeni dodatku
7.1 Date / Datum: 18.12.2014
7.2 Signature / Podpis:
7.3 Capacity / F\rnkce:

pirof. Dr. Ing. Zdendk K,its
Rector / rektor

H
i
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I
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itu.' I ,

.t

-)

7.4 Official s.tamp or seal/Ofici6lni razitko nebo peded:
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Dqi hqc K! thudt Liberec
PHU LUC VAI+ tsANG

Stf bAng: TUL * 008990

Fhu luc van bing ndy .tuAn thfr theo m6u do (;y ban Chiu Au, lIQi d6ng C"hdu Au vd
I-fNESCO/CEFES phit tri6n. N{u,c ctich cria Phq l-uc ndy ld cung cd.p du dn' li0u el6c l{p dA tdrrg cuong
tiuh "minh b4ch" qu6c t6. su c6ng nhdn t<Ot qui ligc t6p chuydn mdn, cdng nhAn v[n b[ng (beng" van
bing, chfnrg chi vv). Phg lLrc cfu'o. c thii5t k6 rlinh kem bdn g6c c{ra vln bang c6 t€n nguoi dugc cip Ae
m6 tZr vA bAn chAt, rnLlc clQ, bdi cenh, nQi dung vd tinh trang hoc tfp cira c6 nhdn theo hgc vA k€t qua
hodn thdnh- Phu luc khdng rdng bu6c b6'i bdt k! su d6nh gi6 nio vd giir tri. c6ng nhAn tuo'ng duong,
ho[c c6c cl6 xu6t. vd c6ng nhAl. Thong tin trong 8 phdn ph6i d'ugc 

"rng 
r6p aay an. NCu c6 ch5 ndo

th6ng tin cdrr thi6u, cin c6 phdn gi:ii thich lf tlo t4i sao.

1. 'fhdng tirn x6c riinh ngr.roi s& hirer vdn hing
l.l.T6n: HUNG
1.2. [{o: TrAn DoSn
l.3.NgAy sinh: (ngdy/th6ng/n[m): 181 l2l 1976

Ncvi sinh: Ngh0 An
1.4. Ma s6 sinh vi0n: 3070009?-5
2. c ttinh v5n bing
2.1. : Ti6n si Danh hi6Lr cluo-c cAp: Ti6n sT (Ph.D)
2.2. tdp chirrh cira vdn bdng:

Kyr thuir Co khi
K)-, thudt Vat lieu

2.3.'['dn va tinh trang cia co quan cdp bing
Dai hoc ld1'' 15r1t Liherec. Co sd gi6o d;rc <l4i hoc c6ng lAp

2.4.Tdn vi hi6n trang cira co sd quin ly hqc t6p
Diri hoc K-i,'thuit Liberec, Co so'girio dLrc tlai hqc cOng lAp

2.5. Ng6n ngf giang day/thi: ti€ng Sic
3. Thdng tin vd b6c <lho tryo
3.l.Il+c ddo tao:

Sau dai hgc, churmg trinh tldo teo Ti6n si
3.2. Thoi gian rldo tao chinh thfic/ hoc kj,: 6 hqc k!
3.3. Y6u cAu dAu vdo: bins thac sT

4. Thdng tin vd ndi duni oi Uet qufr t!4t dug,c:
4.1.Hinh th
4.2. Y6u cAr si. Thi k6t thfc chuons trinh ti€n si
4.3. Chi ti€t /tfn chi dat rJirryc

Ngudi hu6'ns dAn GS.'I'S. Petr LoudaI n . retr
ME Mdn hoc BCTS Di m Nsilv

KMD / AM ToAn iLng dung 21.03.2008
KMT/ FPF VAt li Fha - chAt ran 28.07.2008
KMT / MSS Phucmg ph6p phAn tfch c6u trric vAt li6u 24.11.2008
KMT / KM V6.t li6u composite 05.01 .2009
KCI, / CC2 B 'fi€ng S6c nhu ld mrit neoai ngfr 2 2 R 06.02.200e
KMT / KEM ver li€u Ceramics a

_) 30.03.2009
KMT / HVKD Lu0n t6ng quan vd val li€u conrposite R 10.04.2009
KMT / GKMD Vat liOu composite trdn n€n Geonolvmer T)N 10.05.2009

Tdne sd tin chi ECTS )

Bhi thi ti6n si qil6c sia

LuAn ;in ti6n si Nsj Di6m
HQ thdng composite tr6n nOn geopolymer tir silica nhiQt: Nghi6n cilLr
phr.rcrng phdp xiL ll' vi tinh ch6t ccy cua vAt li6u

03.02.201r R

i-i:'{(



PFTU LUC VAN BANG T6n: .I-4n 
Doan HUNG 56 bing:'I.UL * OO899O

4.4. Thang di6m vi lru'crng dAn xi5p loai

E!6m XGrr loai
I XuAt sdc

1- TiQm cAn xu6t sic
2 Gi6i
1 Ti0m cffn sioi
3 Kh6
4 Kh6ng clat

4.5.XOp loai chung cta vdn bdng: Dgt
5. Thdng tin vd chfrc ning c{ia vln bing
5.1 . Dirng ct6 hoc bAc cao hcrn: --
5.2. Danh hiQu chuy€n m6n: 't'i6n 

sT

6. Thdng tin bd sung
6.l. Th6ng tin bd sung: --
6.2.Ngudn th6ng tin chi ti6t:

http://www.tul.cz, http://msrnt.cz, http://www.r"riv.cz
7. Chri'ng nhfln phg lqrc:

7.1 . Ngdy: 1 8.02.201 i
7.2. Chii kj,:

7.3. Chi'c vu:

GS.TS. ZdenekKus @A lqt)
HiOu tru&ng

7.4.Con d6u/tri0n chinh thri'c (dii d6ng (tdu)

R - Hodn thAnh kh6a lioc, khdng tfnh tlidrn
P -:DA thi dat tai cic kh6a hgc trudc

PGS.TS. Mirolav l/aly @a lE)
Tru0nq khoa Ccy klif

Ngiy:..........

T$ 0y BAN ruHAN oAN rxAruH pF{6 NHA TRArrlG:

T6i, Nguydn Thj Kirn l.te, l) phd Trrr&ng phdng TLr ph;ip rhinh
phd Nha Trang, tinh Khdnh Hda chrrng thLrc 0ng ltrong Sinh
Duy, ld ngLrdi dA kri v)ro bin dich n)y.

Sd chirng thr/c: ........... . , .. i,i :1:.,&, 
j,:t:"4

Quydn s6: jL/2o|7lSCT/cKN D

Neiv ........... .....,.1..#..:1.1:.

-i6t-ilil; oilf D"y;;iidc milii;65;
d3n s6 225572098 cdp ng)y 27/04/2011.
tqi Cdng an tinh Khiinh Hda cam doan d6

dich chinh xdc n6i dung cia vdn b6n n)y
tir tidng Anh sang ti6ng Vi€t.

Ngiy: 10/11 /2017

Ngr"roidich

{.,---

Luong Dinh Duy

PH6 TRudfi\lc PH
f

L_.-"

NguyEn Th!Kim ild



n{P3, {}y./n h
TeclrnickA uyyiverzita v Llberxi

g u&]tr LEIVf Ewi' / 
-fi &w e"-Tw"%

Diplonra No/Diplorn I.: "t'Uf, * OAEOVI)

}{ D{PLGRAU

'I'his L)iploma Supplcmeut foll:rvs thc moclr:l clevciopcr-l b-r, thr: Orro- i-fiI",i ;t"L k a,pt,r", i i, ap o" f ci ri",rur rlel u vyl;voien6rur Iivrrrpsko u
pcan Commi.ssJon. Couucil of Duropc nnd tlNliSCO / CEPES 'Ihc
plrrpose of t.lLe srrpplenrenl is lo prt.:vide sulicjent independcnt daia
to itrrprrove 1;lre internal;ional 'Lrirrrsl;a,rency' aurl fair ar:ac-lernic and
profcssiorrrl rectiguitiorL of qualifir:at.itrrrs (rli1:rlurrra-s, 11t:gtet:s, curti-
ficatcs etc.) It is dcsigned to yrrovide a descripf.ion of r.he laLur:e,
lev<:[, cont,e,ri, coul,ent iu1(l stirtus oI the strrdics l,trtl rvere pursucd
and successl-uLly r;oniplelc'rl hy thc indivirlu;rl narned on thc originaL
qudL[it:ltiou to vrl:ich this srLpplerrrerrt is appenrJed li, stroukl Lre lret'
frorrt trrry valLtr: jLtdp;errreubs, eqirivaleuce s{,atctncrrLs or suggcsl,iolrs
zrbout recogoilion, Inlormation in all cight scctions shcruld bc prcrzi-
ded. Where irrforrnation is not provicled, an exolanatlon shorrlcl give

l<onrisi, Ilatlou li)vropy a orgauizacemi \Ji\eSCO / Clttl)-ES [Jcclcrl
clod:rtliu jc poskytrrorLt otlpovicl;r iici rrczrivirlri iLda jr:, lcicrd piisptlji kc
zlepieni rnezin;irortrL[ ,,prrihlednost;i" r "\pravodliyostj akai]emicli6ho
a 1rrcr1'esnrho vzttisvitnl kv;rlifikzrr::f (diplornt, titulir, osvid6cni abd ).
f)odatcii,je uri:cu pro popis po(ls1:irLy, oLrslttu, iirovnit a posLrverri
slur:[ii, kLr:r;i. byla uskrrt.ei:nena a rislr€.irrE cloltoni:ena r-LrZilclem kv:Lli-
filiacc, ke kier6 je l:ento dodabek pi'i1:o,1cl Dodaiek nemi obsahovat
Zidoii occncni. prohl:i5cni o rovnoc:t::r:nosti nebo cloporu(:cni k uzniitri
Ie ti-clla, Dbv vSec:h c>snr il;isti docL;rl,)<rL l:ylo v-vplrriino Tan, kcle in-
Iotttt;r<;* 1>tt.skyInuly nebuclou, urolo by bf,t rrvede-rr0 vysv6l.leni pro6

[]rr'. r erson wlr

Infori:ration identifying tbe holder of qualification f Inlorrnzce o totoZnosti clrZitele kv:rlifiknce
l l li'arnily namo(s) 7/Pi'ijnreni: rIIllnG
1 2 F'ilst narnc(s) ,/ Iii'estni irn6no (.imdna.). T\'an I)c.tan
I.3 Dtrtc crf bilth (dayllntonthlyear) /Datum tnrozer\i: 18 12 1976

Placc of birth/Llisto narozeni: l{g'bc An
I.4 Sttrclerrt idcrrtificatiorr rnrrrrber/IdcrLl,ifikai;ui cislo strrdenta:,507000925
Inforrnation identifying the clualification/ trnforrnace o clruhu kvnlifikace
2.1 Name of the qualification/Ndzev kvi:.lifikar:e: f)oktor Title conferred/Udelenri tibnl: p.L.D.
2 2 N'la.in Jiclcl of ,sttrdy for 1,he tlralifica,ti<ln/Hiavn( siudi.jni obor v rilrlci kvalifikace:

A,I e ch a,ni c irl E r t gi u tr : r i n g / S t rc j fi i n.Z e ni, r s t v i,
A4aterjals engite erh)g / X,[atr:riit]ov6 )nienyrstvi

2.3 Narne and status of .r,$.arding institutiou/NAz.e.v a postareui udElujici instituce:
Technjck| tniverzittt. v Liberc:i, Public lJigler Edts<:a.tittn hstitntion/ Veic.jnd vysoki il<oht

2.4 Narnc iitrd sta"ttt.s of irrstitrrtiotr adrrLirtisteriug strrrlies/Nizev ;l postav(]ni irrslilur:c z:rji.iiuji<;i str.rdiurrr:
Te.chnicki utiveruita. r, tribt:rc.i, Prsblic Ilgher Eclucation hstitttf,ion/ Yeicjni vysokd il<ia

2.5 Language(s) of instructiotr/ exrrrrirtation/ Jazyk(y) studia./zknrrSek: Czer:ir / Cleitina,
.3. trnfbrmation on ttre level of the qualification/trnflerrn. ace o rirovni kva]ifikace

il.1 Lcvcl of clrralificr:,t.iorr / Urovcir l<v:r.lifikacc:
High,er edncatiott,/ 11'so.kn.s'lroJsJtd vzdddni, Dor:toral study prograivne/ I)ol{torski studjurn

3 2 Olliciai leugth of progranrnelStandalchrf drllka programu: selnestcl's/scrlcstr.ri: fi
3.3 Access requirernents f Poz'rdavky na pr:istup kc studiu: Nlast.er dcgrec/ Absolvovi1ti ntag)stersk6]to studlj,r'lo prog:.amu

4' Inforrnation on the contents and resull;s gzrined/Inforrrrace o obsahu a dosaZel;?ch w3Tslerit:fch
4 1 Mode of study / trrtrma, studia: tr-ttll-dtne / Pt ezendtli
4.2 Progg'anrme lequiretncnts/PoZadavky v riirnci progriurrn:

Doctotal'l'ir:sis, Fjrra.l l)octolal Exarnination / Discrtadti price, St6.tri cloktorskd zkouika,
,l,ll Programme details and the irrdividrral gradr,,s/creclits obtained/Poclrobn6 ridajc o programlr aierlnotliv.ich rlosaZcn.icl

ho<lrLoceuich /kreditech:
JKOI

ExamiDatiort / St;itn( doktor.skii zl<ouSka

Supervisor itel: plcrf Ing. P&r Louda, CSc.

I{,5r1 piedmi:tu Sul>jcct / N6zew pir:dnr6trr _tL; u _L 5
Krediiy

Grade
ZnLnka

!)ate
I);rtum

I{IVID/Ail4
_ 

Apllied mathematics / Aplikovani maternatika 21 03.2008
KM'I'/trPtr
KI\'fTlNlSS

['lre Physics of Solid-lrha^sc/ I;'yzika pevfii fize 213 07.2008
c 24_11 2008

Ktvtl'/K\1 _Corlpos_ite mlieriitls / I(ornpozitni materi6ly 05.01 200!)
r{cLlCC2_r'l
KM'I',t11g1ut

Ittg .lr':'q_lgryc:_g_1 J:gril1L"-i::t!:,^2 R 06.02.2009
30 03 2000

l([,1'I'lftv l( t) Position pr(ipel"ies 1'nnrposrtcs / Hodnocerri vLastnosl;i nra{;erirlrlri ll r0 04,?009
r{Nl'I'/CI(Ail) Gcopoll,mer composit"e rnaLeriaLs/C.leopolyrnerli kouipozitni,itit,rf.;tv I 0.05.2009

Total nurrrber of ECTIj / Celkovf pocet ECTS kleditrj ,.

DaLurl
Grade
ZtS"nrka

I Czech languase / C5p krf.ly_\_

Doctoral Thesis / Disertadnf priice

Therrnll siliczL-ltased geul:ol1,mer cor:rposite syst(:rni sludv of processing and nrech;rnical properlies
Ccopolvrlilrni korupzitni syst6nry rLir brlzi icrniilni siliky: studie l)ostlrpu pipcitvy a nLet,rharritjrich

24 06.2009

'/"
,^il f ;"'

''''

Grade
Znfurrk;r



Wrbal Zimsihcanirn
Slovni hodnoceni

ti dobic minus

Pgr r oy-4-s lll?_l L rl\LD 
ry T____ ".

Natnc: Tran Doan ll.IING Diplouia No: TUL * 008990

4.4 Gt'a,ding scherre aud gra,cle distril:ution guir}mce/Klasifihai:rri stul)nice a v1,'sv€tleni jejiho vjzua.rnu

4.5 Orrerall classilication of the qualification/ Celkovii kliu.^ifil<ace livalifikace: Pa.qse<I/ Pr<Lspdl
5. Informati6n on the functior: of the qualificertion/Informace o funkci kvaliffkace

5.1 Acccss to lirrther study/Piistup k dalSirrnr si:Lrdiu: -

5. 2 Professiouirl stzrtrrs / Plolesn I p c.rs t av eti: D o c: t or / D o;kt ct t'
6, Additional information / D op'Ifi kovd iriformace

6. 1 Adcli[ional inlbrraatiou f Dopirikov6 inlbrmace:
6.2 Frrrther inforrrration sources / Daldi inlbrmacn{ zdroje:

)rtt p :,/ /-w w w. ttil. t:2. I ft t p : / /'www. r tts t: nt. cz, ) tttp : / / tv,,vw . uiv t:z
7, Certification of srrpplernent / Potvrzeni dorlatku

7.I Date iDatwu 18.02.2017
7.2 Signaturc/Podpis:
7.3 Capa<:il,y,/ llrnkcc:

i '' ,.
prof. Dr. Ing. Zdcnik Kfi,s ji' ..i ,

rector/rektor i''""''I ,

I
7.4 Oflicial stamp or seal/Olici6lrrf razitko rrebo pedei

- Sabisfa,ciorl, completiorr of q'ourse, nr:r 1p:rrle/ Pi'ecllrrgt: $pll)etr
- 6xanr was pa^ssed iu previous studl,/ Ilznanf y.riodrntit

t
\*j,12 <1: "'" 

I
cloc. 7lg. Miloslav lliati,, CSc.

dean of Fbcttlty of Nlechanical Engineefing
d6han Ii'akulty strr:r.ini

R
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56: B11450
Ngdy cdp 0510812015

TRUONG DAI HQC YEUNGNAM
56 280 Daehak-Ro, Gyeongsan, Gyeong btk7l2-749, Han Qu6c

t2-.Fr Cl'
r..v)---

l l i-,

l!-,-

BANG DIEM
(Khoa Sau tlai hoc)

TOn: Nsuv6n Hiru Nehia Nedv sinh: 1410611979 Gi6i tinh: Nam
Nsdv nhdo hoc: 0110312013 Nserv t6t nehi6p:
Khoa KV thuat Co khi- Chuv6n neenh KV thudt Ccv khi
Chucme trinh hoc: Ti6n sV

M6n hoc XGR 56 tin
chi

MOn hoc TGR 56 tin chi

----Hsc ky.1l20l3-
K!.thuftt6i uu h6a
Di6u khi6n s6

C6ng nghQ micro vd phi truy6n th6ng
Chuy6n d€
-----Hec kjr 212013-----
C6ng nghQ Nano
Chuy6n t16

TruyOn nhi-e-t vd ddng hai pha
V0t liOu hi6n thi
-----Hq. kY | 12014-----
Truy0n nhiQt d6i luu
Vdt liQu m6y
Chuy6n <10

K! thuflt quang tliQn
-----Hec ky 2/2014-----
To6n.img dUng I
Truy6.n nhiQt nAng cao

T6ng s6 tin chi tich lfly: 36
Di6m quy d6i (GPA): 4.2014.50 .

Di€m trung binh: 93.0/100
Hgc ph6n nghiCn criu
-----Hec ki 1 12013-----
Nghi6n cr?u cho trinh dO ti6n s! I
-----Hsc kj/ 212013-----
Nghi6n cuu cho trinh d0 titin sf II
-----Hec ky I 12014-----
Nghidn cr?u cho trinh ilQ ti6n s! II
-----Hec ky 212014-----
Nghi6n cr?u cho trinh <tQ ti6n s! IV

B
A
A
A+

A+
A+
A
A+

A+
A+
A+
A+

A
A+

A+

A+

A+

A+

aJ
aJ
aJ

1

)
I
3
aJ

J

J

I
aJ

J

J

2

2

2

2

Girio vi6n hucmg d6n:
Dong-Yeon Lee, Byon Chan

*GR: di6m quy t16i

A+(4.5), A(4.0), B+(3.5), B(3), C+(2 .5), C(2), P (rlet)
Di6m dat t6i thi6u ld C

HiQu trucrng
\ J' t/ :.,(ilo tE va ctong dau not)

Ti6n sV Seok Kyun Noh

Cdc bdn sao chdp cila tdi li€u nay kh6ng phdi ld vdn bdn chfnh thirc trir khi c6 chir ky cila HiQu trrnng vd



Toi,-t6;itDinh-Dlit; stiStChlrns mfih;tien da;;5- ioi;-ttguiSn rhiKim Ha,la Ph6 rrudns Phons ru
225572098 cam doan dd dich chinh xec nQi dung cria ph6p thdnh ph6 Nha Trang, tinh KhSnh Hoa chfng

thuc:
Ong Luong Dinh Duy, ld nguoi da ky vdo bdn dich
nay. ' ' - tsr\
56 chrtns th\rc: .. 1f Z C o

vdn bdn nAy tu ti6ng Anh sang ti6ng ViQt.

Ngay 28 th6ng 9 nim 2015

Lueng Dinh Duy
Ngdry hai muoit6m th6ng chin, ndm hai nghin mudi

nam

t4i Phong Tu ph6p, UBND thdrnh pn6 runa Trang

;-{J

,x
i'Gr

:':.'!.''
.)?o

Ngucvidich

Quy6n s6: 01/201S/SCT/CKND



isslrE N0 : 811.150 YEUNGNA{ UNIVERSITY
DATE 0F ISSUE : AtlQl151 05, 2015 2E0 Daehali-Ro, Gyeongsan, G)-eonsbuli 712-749. Republic of l(orea

ACADEMIC RECORD

(GMDUATE SCHOOL)

NAtrIE : NGU}EN HW NGHIA DATE OF BIRTH : JUNE 14. 1979 ISEX : tr{ALE

DATE OF ADMISSiON : I\fiRCH 01. 2013 DATE OF GMDUATiON

DEPART}IENT OF I\IECITAN I CAL ENG I NEER ING/ IIECHAN I CAL ENGI NEERING I\{AJOR

PROGRAlvl : D0CT0RAL DEGREE COURSE

COURSES : DESCRIPTI\TE TITLE XGR CR COURSES :. DESCRIPTI\E TITLE *GR CR

--- 1ST Semester 2073 ---
CPTIMIZATION TECHN IQIJE

DIGITAL CONTROL

NONTRADITIONAL AND TIICRO }IACHINING
SEMINAR

--- 2ND Senester 2013 ---
NANOTECHNOLOGY

SEMINAR
il{O-PHASE FLOI{ AND I{EAT TRANSFER

Advanced ldaterials for Display Technology

--- 1ST Semester 2074 ---
CON\EC"TI\E I]EAT TRANSFER
ilATERIALS FOR II{ACHINES
SEMINAR

PHOTOVOLTAIC ENGINEERING

--- 2ND Semester 2014 ---
APPLIED MATI]EMATICS I
ADVANCED HEAT TRANSFER

TOTAL OF EARNED CREDITS : 36
G.P.Ai4.2014.50
A\EMGE : 93.0/100

RESEARCH SIIBJECT
--- 1ST Semester 2073 ---

RESEARCH FOR PH.D. DEGREE I

--- 2ND Senester 2073 ---
RESEARCH FOR PH.D. DEGREE tr

--- 1ST Semester 2014 ---
RESEARCH FOR PH.D. DEGREE IiI

--- zND Semester 2074 ---
RESEARCH FOR PH.D. DEGREE IV
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ADVISOR: Dong-Yeon Lee

Byon Chan

*GR. REFERS TO GRADE

A+(4.5). A(4.0). B+(3.5). B(3.0). C+(2.5). C(2.0). p(PASSING)

THE LOSEST PASSII\G GRIDE IS C.

Seok Kyun Noh,
PRESIDENT

COPIES OF TIIIS DOCLiN4ENT ARE NOT OFFICIAL LTNLESS THE PRESIDENT'S SIGNA'IL;RE AND SEAL -{RE AFFIXED





THE UNIVERSITY OF UTSAN

Upon the recommendation of the Faculty and under the
authority of the laws of the Republic of Korea hereby

.onfers the Degree of

Doctor of Phi losophy
in Mechanical and Automotive Engineering

if, l.:f'Upon ;

DANG XUAN PHUONG

born on January 0B , 1975
_-,i

with all the rights,
privi leges and honors pertaining thereto.

Dated at Ulsan, Republic of Korea,
February 18, 20II

J,*-[A Q*u.W
Doh-Yeon Kim

Graduate School President of The Universitv
Sunwook
Dean of

Kim
the



NO:G2010-001564 uNsinrpri ,;,,ACA,DEMIC Tl Date :Augustr,,?4, 20 l0

Student No : 20085127

Name in Full: DANG XUAN PHUONG

sex : Male.,:.:::i:ii,.,::"i'::l::i':':lr'|'::::::'::::ii:;::::' ,.

Date of Birth : JCnua.ry'8? '1975

Date of Admission: Maielt..'.,Si, 1008

,liltomotiv€i:'nngint.uln,!

: Doctor's Degree

: Febrlrary: 19,''2010, : :,

Suhi'eg1 ,!""''r" r' :' i:::::::::::::::i::i::::: : : : Credit Grade

(( 2008 lst semester ))
Engineering Analysis I
Mechanics of Composite Materials
e-Manufactur ing

PSD:9 GPA:3.33

B+

B+

BO

(( 2008 2rd semester ))
Finite Element Method
Fracture Mechanics
Design Engineering

PSD :

A+

A+

AO

GPA 4.33

(( 2009 lst semester ))
Doctoral Thesis Research I
Theory of Elasticity
Advanced Fluid Mechani cs
Advanced Thermodynami cs

p5p : 12 cPA

?

J

J
AO

A'

ltT

(( 2009 2nd semester
Doctoral Thesis Researchll
Computat ional Flow Dynamics

4.33

))

4.00

2

J
S

AO

PSD:6 GPA

The End >

Total Passed
Cunulative GPA

r36
:4.00

r iiii ii, :il i i li ,liiiii i;iiiiii ,,iliii iiiiii,, lliiil liilii

+ liiiii i i,i ,rlii i lili ,, ,, irilr i':llr ii ii

.SliiiC+itil5 i i: S $factq liiilfiil ilutrii 'irliiiliiilri' iil I liiii

A0 4.0 B0 3.0 C0 2.0 U : Unsatisfactory

The lowest Passing grade Point average for graduation is 2.00
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TRUNG HOA rAX QUOC (DAr LOAN)

TAI LIE.U HqP PHAP HOA LANH SI/

TAI LIPU.HqP PHAP HOA LANH SI/
TRaNG HoA oAN gudc 1oil toaNl

^,^Gif,y td, tii IiQu niy

Huang, Chi-rong

COng chri'ng viOn

1. nwdc:

2. clfl cluqc kf b&i:

3. vdri chric danh:

5. t4i:

6. nghy:

7. b&i:

^Ad. so:

9. d{u/triQn

4.vlicon dAu/triQn cria: Tda 6n Qu$r Cao Hirng

Di duqc chrlng thr,rc

Cao Hirng

t3t0U20t7

BQ Ngo4i giao

10s000007697 -00r

f 0. Chft ky

YANG, KUANG-PIN (dd lE r€n vd d6ng ariu nOil

Tru&ng Phdng, V[n phdng phuang Nam, BOCA

TL. B0 tru&ng BQ NgoSi giao

11. Ghi chf
Tdi liQu hqp ph6p h6a l6nh sg ndy chi chring thgc chft kj, con dArVtrign vd ndng luc hinh vi cria ngudi k! vdn bdn

dinh kdm. Kh6ng chri'ng thgc nQi dung cria tdi li6u dugc c6p.

D6 x6c minh viQc c6p hqp ph6p h6a ldnh sg ndy, vui ldng truy cip website sau:

https://docauth.boca. gov.tw/B OCAWeb/index4 j sp

Mfl v4ch: 4094649

vAN pHoNG KrNH Tg- vAN H6A vtEr NAM TAtDAt BAc
cHONG NHAN/HoP PHAP H6A LANH sL/

1. Qudc gia; ViQt Nam.

bray to, Iar lr9u nay
2. Do Ong (bA): Yang Kuang Pin kri

3, Vdi chrlc danh: Trudng phdng, VEn phdng phuong Nam
4. v) con ddu c0a: BQ Ngo4i giao

Dugc chfng nhin/hqp ph6p h6a lSnh sur

5. Tai: D)i Bdc 6. ngAy: t7/O7/2O!7
7. Co quan cdp: Vin phbng Kinh td- Vin h6a ViQt Nam tqi D)i Bic
8. 56: 157 /2017

TL. Ch0 nhiQm Vin phdng
Trg l*i Chri nhiQm

(dd ky t€n vd d6ns ddu)
Nguy6n Hbng Nhung



sd to: 83491051
Sd tham chidu: 1050014
Itl g)y sinh: 20 / 1.0 / L977

Ching-yu Yang
Higu trrrdng

TRLToNG DAr HQC KHOA

Theo dE nehi

Wen-Shyong Huang
Trtrdng Phdng dio tao

HQC LrNG DUNG QUoC LAp CnO HUrue

ctia Khoa v) B0 M6n Co khf

C6'p cho

HUU TUAT

rlr'ru sT

Vdi tdt c6 quy6n, dic quybn vi danh hi€u kdm theo

Dd chrlng thr,tc, Blng dugc cdp kdm theo con ddu c[ra Trrrdng

Thdng mQt n5m hai ngh)n muoi biy

x
NGUYEN

U

BANG

Hb so: 106 Hsiung Yuan Ming Jen Chi Tzu s6 OOSS

NsAy t2/oU20L7
Tai Phdng C6ng chdtng Huang Chi-rong, Tba dn Qufin Cao HDng, D)i Loan, ROC

chfng th{c t)i liQu n)y dugc sao y tir bin chinh.

C6ng chfng vi6n: Huang, Chi-rong
(dd ki vd d6ns ddu ndi)

Dia chi: 193, Dafeng 2no Road, Kaohsiung cily 8A774, Taiwan (R.O.C)

T6i, Luong Dinh Duy, Gidy chrlrng minh nhdn d6n s6
225572098 cam doan dE dich chinh x6c nQi dung crla
vin bin n)y tir tidng Anh sang tidng Vigt.

Ngiy 23 thiing 1 ndm20L7

Ngtrdi dlch

Luong Dlnh Duy

Ng)y hai mr"roi ba thiing mQt, ndm hai nghin mtroi biy

tqi Phdng Trr phiip, UBND thinh ph6 Nha Trang

T6i, Nguy6n Th! Kim Ha, la Ph6 Trrr&ng Phdng Iu
thAnh ph6 Nha Trang, tinh Khdnh Hoa chrlng thqrc:

Ong Luong Dinh Duy li ngudi dd k'i v)o b6n dich niy.

5d chfng thLrc:............ . .0 
0 t027 ......

Quydns6: 01,/20L7/SCT/CKND

Ngiy, thdng, ndm:.,.....................1..'i...i1.i.. ]ii]i. ...............

PH6TRUdNG PHONG-: '

phd p

I l"'t



++EHt ff-#HAE DoC U M ENr AUrH ENT|CAION

+#EE (HE)
Republic of China (Taiwan)

.rr ,a 4+trP/,\^t LIJ-LrlA -/\ E

This public document

HHffi
Huang, Chi-rong

EHAffi 
Notary public

HAFfi!fifffi
Kaohsiung Distict Court

-ta;=r*.t1tr.
V{/ :E HHAAHL /J

Certified

Hffi
Kaohsiung

January 13,2017

fl-{flJ
Minisury of Foreign Affairs

105000007697-001

rc.ffiz
Signature:

YAI'{G, KUANIG.PIN

t.ffi**,/tfrE.:
Country:

z.ffiE^
has been signed by

3.ffiELqftktfr
acting in the capacity of

4.ffiElt^,/w{fi.
bears the seal/stamp of

s.rdHfi
at

6.BFJ
the

7.fr
by

8,R\ffi,
Number

9.HET,
Seal/stamp:

Director, Southem Taiwan Branch Office, BOCA

For The Minister of Foreign Affairs

11,Fff;I:
remarks:

+YI+76EAIE;T;HAFfr r/'tY=AZffi HtrH'ETEFfi FTAETTTiftEAi-'IJ.
This document authentication only certifies the authenticity of the signature, seal or stamp

and the capacity of the persorr who has signed the attached document. It does not validate the -.

contents of the document for which it was issued.

4
To verify the issuance of this authentication, please pemse the following website :

https ://docauth.boca.sov.tw/BOCAWeb/index4.t sp



vAN pHONG KINH rt- vlgr NAM rAl DAI BAc

VIETNAM ECONOM'C AND CULTURALOFFICE IN TAIPEI

cxfnc r'rHAn/xgP PttAP x6a l^nx s\l
CO NSU UR AUTHE NT'CAT' O N

1. Qudc gla:
Country

2. do Ong (sll:
hos been slgned bY

3, vdl chr?c danh:

UCT NAM
Vletnom

Gldy td, tAl ll€u nlY
Thls publlc document

Yang Kuang Pln kY

Trd&ng phdn8, v5n Phdng Phuong Nam

octlng tn the copaclty ol Dtrcctor, Southern Bronch Olflce' Bo(A

4. vl con d{u cia: BQ NSoql glao

beors the seol/stomp ol TheMtntstry ol Forelgn Alloirs

duqc chr?ng nhin/hqp phdp hol ltnh sqt

Certtfied

s.t?f: olf B5c 6.nEeV LTlorlzoLT

ot ToiPel
7. Co quan cdp: VIn phdng Klnh td'vdn ho6 ViQt Nam tql oll elc

by the Vietnom Economic ond Cutturol olflce In Tolpel

8,56: L57|2OL7
lrf

TL' Chir nhlfm vln phbnglFor the Heod ol Ollice



.h'F -'::o
-.EOrt
,o
O .9-
A*vo(-

-c}.to'= o
do9
Y -g.l a

; B6
.Ll 06 o)
:'o) (o

3*i;
-Y aa
)<*^J
.- t: lJ-
It9:r
$ih-.1 rl iJ-.t :r,l Oj:'EZ

\)
ru,
\l

s

$i\
Ssv lrl+t 'i.r\ss
ED
aq)+.\ \s
t- *\

sb,F\\€ Bx
G,s.N
ki\
sxs'!if\)
.R,p -\\G\.;s*r
N 3.S
].= o+5R\J

s,s s\\l\) t\-

g S".s'
N.3 s€s s.N5\
S$
\S \S\s3
+r

'N (^

l4Pq)\s
GE

Hh)
A\

F!s

.O
tr"o'u)

s
E
'b
Lo+r\)o
Q

\)
sos
\
\s
+)

d
+(
s

tr
$
B
E
ae\

F
D
H

($

$
trS

t:\
tS)

()
v')
R\s

\-Fo,'S
.sNs.ss$
5u
BS
ssss
sb,
s+)siSFq)8S.$F
-Fl

$Xs.s
Fr b{
o ,s

.t

;\
:t-r;ru)
c\

\.,ii

(,l

:t
5

q)

\)\
l)

5

il
/a

I

sq)
clrhqt

rFa
q)

%
rhl'l

srtg

F"
F"

5
-.t
o

r$.Fa
(r)
Lq)
.s
srR

D'
Scsia
Itsr rF||t)

-rtsg
qt

H
RS
tFarhord+r
et

{tLl

c-.(*-

\
e..l\

nso

-)< 95
=;q)P
ri -CO
:UAU:z?e

o-il €



d*"& M Y,-e"

+ + R
(10s) ts?3s '1050014 9n

* 5&.ffi,-.*H,g4-, 8349.1051

AIE+A E : REI 66'+ 1O F 20 a

E!*l : 4fi

@ fi-H lbLffiH ++ Ig-^,6
NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

IE+FftEH€l
6 +- lTLfr-H 4- 6 t*'
tiq+il.- 4E9.. ( n+&+tr,t-E +'fr & LtZryT nft ) IE + tit

vT ng:.ffiffifrE-|++ 6 ft+E{.a +e:F S R H e6ft
ffi1,*Z-tR.R-tA.a -6 tF.+6ft
IU EH

vLI*



!

TRUNG HOA DAN QUOC (DAr LOAN)

rAr r.rnu HoP pnAp HoA LANu sU

TAr LrEU HqP PHAP rroA uA.wn srl
TRUNG HoA nAn euoc @At to,l,tt)

niAGifly td, thi liQu nhy

Huang, Chi-rong

Cdng chrlng vi6n

4.v6'i con diu/triGn cria: Tda:ln Quin Cao Hirng

Dfi duqc chri'ng thqc

1. nu'dc:

2. dfl tluqc ky b&i:

3. vfi chrlc danh:

5. t3i:

6. ngiy:

7. b&i:

8. s6:

9. dAu/tri6n

Cao Fling

13t01t20t7

BQ NgoSi giao

105000007697^002

10. Chfr ky

YANG, KUANG-PIN @A lq ftn vit d6ng dtitt nAl

Trufing Phdng, Vin phdng phuong Nam, BOCA

TL. B0 tru&ng BQ Ngo4i giao

11. Ghi chf

Tni liQu hqp ph6p h6a linlr sg ndy chi ch6'ng thr,rc chii'k!, con d6u/triQn vd ndng luc hirnh vi cira nguoi ky vdn bdn

dinh kdm. Kh6ng chf'ng thr,rc nQi dung c0a tdi li6u dugc cAp.

DC x6c minh vi€c c6p ho. p phdp h6a l6nh sr,r ndy, vui long truy cQp website sau:

https ://docauth.boca. gov.tw/BOCAWeb/index4 j sp

Md vach: 4094650

vAurtHorrre KINH Tg- vAru s6n vlEr NAM TAt EAt BAc? ' CH0NG NHAN/HOP PHAP H6A r-AruH su
1. Qu6c gla: Vi€t Nam

Gi6'y td, t)i liQu n)y
2. do Ong (bi): Yang Kuang Pin kri

3. vdi chrlc danh: Trrrdng phdng, V5n phdng phuong Nam

4. v) con ddu c0a: B0 Ngoai giao

Dugc chfng nhin/hgp phdp h6a lSnh sqr

5. Tai: Diri Bic 6. ng)y: t7/01.120!7
7. Cd quan cdp: Vin phdng Kinh t6 - V;n h6a ViQt Nam tai Dii BEc

8. 56 157 /2017
TL ch0 nhi0m VEn phdng

-' 
Trg l,i Chrl nhiQm

(dd ky t€n vd dong ddu)
Nguy6n Hbng Nhung



TRO0NG DAr Hoc KHoA Hoc r/NG DUNG eudc r-Ap cno Hurue
415 Dtrong Chien-t<ung, l(aohsiung, Dai Loan

BANG DIdrV

Hg t6n: ltCUVf ru HrfU fHAf T6n tidngTrung: Gidi tinh: Nam Sd ddng k'l:1,1.01.403124

Ngly sinh: 2OllO/!977 Ngiy trfng tuydn: 0212013
alng ctrroc c5p: (1) Vin blnb Tidn sT

Khoa: KV thuat
Bd m6n: Co kh(

Chuy6n ng)nh phu: Ee tdt nghiQp: O1.12.0I7

lA (4 di6m) xudt sic (so-1oo) B (3 di6m) Bi6i (70-79) c (2 didm) di6m dat (60-69) D (1 didm) g'in dat (s0-s9) E (0 di6m) kh6ng dat (dudi 49)

P: cl?t F: kh6ng clqt T: tin chi chuydn d6i w: Rdt ding kV # mi6n @ chi li'y dldm gido duc, kh6ng bao gbm trong t6ng bing didm

a": Tin chi v) di6m kh6ng tinh trong bdne didml
N6i dung cia Bing didm niry dLfgc chfng thlrc lir ding vdi hb so g6c

Trrrdng phbng Dio tao: wen-shyang Hwang Ngiry cdp: 9/oL/20I7

4
-4,l

FI(
.P

.-

Gi6o vq: Shower Huang

(trang 1)

M6n hgc Hqc kV 1 Hoc klr 2 M6n hgc Hgc klt 1 Hqc kit 2

Tin chi Didm iln cnl oidm Tin chi Didm Tin chi Didm

# 101 nim (2012-

20721

# 101 nim (2013-
2014)

Lnuven 0e tz) 1.0 A Lnuven oe t5l 1.0 A

lnter Ke rot Lru 3.0 A PhLrong phdp nghi€n

cttu
0 A

bren 0ans oan nol 3.0 A Chuvdn db (4) 1..0 A

Hanh kidm A Chdtao chinh xdc 3.0 A

r ong un cnl 7 xu ty nrnn ann va I n!

eidc m5v

3.0 A

urem trung Drnn A Bidn dang d6o r?ng

ou ns

3.0

Lnuyen oe ve tnret Ke

dua tr€n sdng chd
3.0 A

flanh kidm A A

long Itn cnl

Didm truns binh A A

(trang 2)

M6n hoc Hoc (VL Hoc rV2 M6n hgc Hoc (V1 Hoc <ir z

Tin chi Didm Tin chi ' Didm Tin chi Didm Tin chi Di6m

# 103 nim (20L4-
201s)

# 104 nim (2015-
2016)

Chuy€n dE (r) 1.0 A llanh ki6m A A

Hanh ki6m A I ong trn cnl 0 0

l ons un cnl 1 0 DiSm truns binh

Did'm trung blnh A I

Tdng tin chi: 22.( 74.ul( )m luan van I ren sl: 38.00 m trung binh A Gl'A: 4.00



It

. Hb so: 106 Hsiung Yuan Ming Jen ChiTzu sd OOe6

Nsey Qlot/2017
Gidy to niy duEc chri'ng thr"rc t?i Phdng C6ng chfng Huang Chi-rong, Toa 6n

Qudn Cao Hirng, Dii Loan, ROC

. c6ng 
:ly':g ":eilnuans, 

ch.i-ron g

- (oq Ky va qong aau not)

Dla chi: 193, Dafeng 2nd Road, Kaohsiung city 80774, Taiwan (R.O.C)

Tdi Luong Dinh Duy, CMND s6:225572Q98,
cdp ngiy: 27/O4/20!L tqi C6ng an Khdnh
Hda, cam cloan dd dich ch(nh xdc nQi dung
cfra vin b6n niy tir tidng Anh sang tidng Vi€t.

L

t*u'lruo' lfl1 20tg

4
?r,

T Ph6 Trrrdng Phdng Tu ph5p th)nh
p a chfng thuc 6ng Ludng Dinh Duy li
ngudi d5 k,i vio bin dich n)y.

sd chrlngthqrc:............ 0 t'J 3 't I 0
Quydn s6: Ot/2019/c'

2019

TAI IJY BAN NHAN DAN THANH PHd NHATRANG:

;;-;;"";;;

R

NguYEn 
Thi Kirn I{b

ING

,tAT

6



i) ++RE''-4+3;Bn+H
REPUBLTc oF cHrNA (rerwm)

DOCIJMENT LEGALIZATION

+ +EWT{+;€qE€ DOGU M ENT AUTHENTI CATION
!

++EE (Ht!)
RepublicofGna (Taiwm)

ft,a\t=
This public document

FFR
Huang, Chi-rong

ETHI^#A
Notary public

HfrEfilf*ffi
Kaohsiung Disfrict CouA

W#HE
Certified

Hffi
Kaohsiung

January l3,20l7

rFailil
Mnistryof ForeienAtrafus

LOsO/JfJfM6yl{J2

1,0.ffi
Signafure:

YAI.IG, KUAI.IG-PIN

twx_,/ffiE.:
Country:

2.ffi^
tras been signed hy

3.ffillffiffi
acting in the capacity of

4.ffiErt/\,ZHffi
bears the seallstamp of

5.fiqff
at

1_fr
by

s.*ffi.
Number

9.FH&
SeaUstamp:

';?

6.Etr
the

Direcffi, Soubetn Taiwm Branch Office, BOCA

For The hfinister of Fueign Affairs

il.ffi#:
rernarks:

.# -{i+;trffi {€#qE 5f F{la # ir z ffi E.E H, E ]i.=F}i*q n 47r##8fi -a Flj "

Tiais dccurnent au-ftlentication oni-v ceriifies the authenticity sf 15g srgnatr:re, seal or stamp

and the capacity of the person w-ho has slgned the attached document, trt does not vaLidate the
cci:f-errts of, the document for u,'hicii it +;e: isseilsl
4ki{+#qq=pffifide*elflr-frriffi w6,1 :

To -*+riii. ihe iss:,uance ol this aiiilr:*i-icaiir;::. i,ltal*- i{Fis';:1= ii-ii!r-:+il*tc:';i''|.,:tiL,- :

futt;r:;:i,'d1'-2r-itii.-i,.cjca.Eov t-+;iFii ti-.-".!ii'a-Lr jiriri;.'* ! ::.r'

A09465



vAn pHdrue rcrusrd- vlirneu r4oAr aic
VIETNAM ECONOMIC AND CULruBAL OFFrcE ,N r'A,trj|

cHrlne nuAtlt7ngp pru4rp H6A tiilH sU
CONSUi",.NAUTHENNTAI//ON

L.Qudcgia: vrfrneu
tcountry Wetnarn

eiSy td, tAi EEu niy
Th'ts putrtcdoaunant

Z.do Ong (Bi): yang XuaDg pin kt
hos been slgned hy

S.vriri chl?c danh:
,aaing In the apacity of

,tL vi con ddu cia:
tfuarsthe seol/stomp oJ 

'he 
MyaI@'Afldfts

afugc chfngnh€n/rgpfuip hoi tirfi sg

t6nh td_ vtin hr5 lr|FNam Ei oei BAc
ardCrM@{frrrintoipei

tr
TL. Chri nhiQm vJn phttglro- fiz rW q qre

rtg liJliriHledier fied

i' ji.l"
iot



tr n€ /^ERH/$+i^e
NATIONAL KAOHSIUNG TJNIVERSITY OF" ,APPL{ED SCIENCES

415 Chien-Kung Road, Kaohsiung,Taiwan
TRANSCRIPT OF' ACADEMIC

of China

1101403124 PAGE:1 OF2
Date of Birth :

NGUYEN HIjU THAT

ocToBER-2o-1977

( I ) DOCTOR'S DEGREE OFTDOCTOR OF PHILOSOPHY

ENGINEffiNNG

Chinese Name: ffiEE Sex: M Reglsfrdionllo:

DaleEnrolled: FiEBFR1ARY..ZE1S

Degree confened:
College:

MECHANICAL ENGINEffi$E

JANUARY 2017

To|€l Credits

Total credits:22.C Ph.D. Thesis grade:88.0S Average gnde:A ffik4ln

( A (4 poinb): Excellent (80- 100) B (3 points);:Good fi0-79) C (2 points): Fassirq (60-69) D (1 poinb!: F{aem'ffi,g {S-IS} E (G potrb): Faiting {Beirax a.s}

P:Pass F:Fail T:Transfer Credib t//:Vrlitirdraw #l fai.,re @ : rebrs to eeiucaifunal counes, which are exctritr* h- *rffil wii slcuialion
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Total credits:Zlt Ph-D-Thesis grade:88,W) Average grade:A

{egtshac &llosse-s #frsz*ea4

wk4stl



f::>.: r,,.r. ,106 Hsiuog Yuan tr,{ing Jen Chi l-zu No

.],.i:=-: --,tnu12?ilt? 0036
i :F-.i: ,:rficiat docunreni ls attesied at ihe Huang Chi-rong l"totary

I o.tott. Orfice, Taiwan Kaohstung District Couri. R.C.C.

I re'ta"f Fublic: Huang, Chi.rong
i'
.t



;II:

B0 cr.Ao DUe vA oeo rAo
eqc euAu lf esAr Luglqc

Cap cho:

Ngdy sinh:

Noi sinh:

Ld bdng t6t nghiQp:

cQNG uda xA npr ctrt ncniavupr NAM
DQc l$p - Tg do - Hpnh phfe

Hd N/| ngdy gg thdng 0,1 ndm Jal f

r:HtlNcTHt/c vdrr,i

Sd chrlng thqc..,. nsd-.,fl

In Trinh

Dd vdo s6 f.g./ 01/t/o - T3

I

cuc ouAN [Y CIIAT tuqNc

COI\GNIIN

TrAn Hung Trdr

t3 th6ng,10,ndm 1976

Quang Nam

riTf6n si.

Vdn bdng s6: s56
,

Ngdy cap: 3l/E/2010

Do: Trudng D4i hgc B6ch khoa Nagaokn, Nhflt Bfl,n

Ed ddng ky tai B0 Gi6o dgc vd Ddo tpo ngiLy 09 lhitng oi,ndm Jit r



ffiUxS;SA
ffiffil*fiilr#+#X#
Nngaokc Unlvorsity of Teehnolagy

TRTJdNG DAI HQC BACH KHOA NAGAOKA

TRAN HUNG TITA

Tidn si K9 thuft

5-s6

Chrrclng trinh Khoa hoc Vit li€u

X6c nhfn rhng:

Ngrldi c6 t6n tr€n dd hohn t6't cdc ydu cdu Kh6a hoc cfia Khoa Sau Dai hoc,

Tntdng Dai hoc Rdc-h khoa Nagaoka, vuctt qua ky thi sau cilng vh y6u cdu lu{n 6n

ddQc ch6'p thudn.

Nsd.r'; 3l-08-2010
TIT['dNCi DAI I{QC BACH KHOA NAC}AOKAO

HiQu tnrdng
@A klr vd ddng ldu)

NIIHARA Koichi

Nay <:dp t:ho

Bitng:

Jo.'

Vi:

Titi Phan l)inh KIn|.CMND s6: 225 022 +38. cdp ngriv:

l -5-08-2(X)9 t4i Cdng an Kluinh Hda. cam doan di diclt chinlt
xiic ngi dung r,5n bin niv tu ti6ng Anh sang tidng Vigt.

Near/ Date27-12-2017

Ng:i1': ...........
Tai UBND TP. Nlu Trang

Tti- NguyEn Thi Kimlld - Ph6 Tnrong phong Tu
phdp TP. Mu Trang Chtmg thuc 6ng Plun Dinh Kinh

HS5c iil4
Ngiv: .......2..l|..-J2:.20fl . . .

Ph6 Tnrong phong

Nguy6n Thi Kirn Hi



rnUdNc DAr Hec nAcu KHoA NAGAoKA

1603-1 KamiMomioko" Nagaoka, Niigata 944-2183 Nh$ Ban

crAYcn(lNc xnAx

mArv rnlNa rnA

l3-10-1976

ViQt Nam

Nsa.).' 3l-08-2010
Sd tham chi€u:30

Hgc vi2n

Ngdy shh:

Qudc tich

N tlwn gia W chuyiln ngdnh: Tidn si chrlong trinh Khoa hqc Vit li€u

Ngdy nhSp tnbng:

Ngdy tdt nghQp:

Dtpc cilng nhQa tdt nshep vd cdp bfing: Ti€n si ki ttrtrflt

Nay xdc nh$n rlng:

Hgc vGn c6 t€n tr€n d6 tdt nghi$p Tnfdng Dai hqc Bdch khoa Nagaoka.

rnUdNC DAI HQC BACH KHOA NAGAOKAO

HiQu tnldng
@a kt vd il6ng dtlu)

MIHARA Koichi

0l-09-2007

31-08-2010

TOi ^Fhrr Dhrt ^f,fnt, CIvtND s6: 225 O22 438, dp ngAy:
15 Khdnh Hda, cam tlour dfl dich ctrlnh

trty nldhg Anh sang tifug Vrft.

Ngdy/ Ilate: 1447-2016
Ngrfiididr

/1/ l/'T LL

Dirt Kinh

/
Pttc,n

447-20t6
(Ndymuti nlmhairyinmuti siu)

TAi mng Tu plrip TP. Nha Trang
TOi, ,vtryy& Thi ftrr Hd - Ph6 Tnrdng Phdng Tu

pbep TP. NhaTrang Ching Uup 6ng Phan Dinh Kintt
la 

n.

Ndv:..-....-... . 1.4.--0?- ?016
Ph6 TnfirgPhong
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s0 crao DUC vA DAo rAo
cqc euAN r,f cuAr Ltlgf{c

cgNG HOAxA ugr cno Ncninvlpr NAM
DQc lSp - Tg do - H4nh Pht'ic

rrd Nai, nsdy &0 fiang f ndm 2043

ffie t G

V6n bing s0:

Do:

Cep cho:

Ngdy sinh:

Noi sinh:

Ld bing t6t nghiQp: Ti6n si

D6 dlng klt tqiBQ Gi6o duc vd Dio tpo ngdy

KrrI 081769 Ngdy cf,p: totrotz,org

B0 Gi6o dgc vi Khoa hgc Li6n bang Nga

NgO Quang Trgng

10 thfng 9 nim 1974

Hai Phdng

ndm aD4g

!i1<D

Dd vdo ,i5 ddng t i, 'a..4).09.9-r.lc^/ya-79

i Vin Trinh
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s6 irieu bing: TUL*006833
CQNG HOA SnC

Trudng D4i hgc Kf thuft Liberec

BANG TOT NGHIEP

ThS. Nguy6n Vin Tudng
(hq vd t6n)

30.12.1971, Quang NgEi
(ngdy th6ng ndm sinh vd noi sinh)

da tdt nghiQp chuong trinh ddo tao ti6n si ngdnh:

. Mdy vdr thi6t bi md: P2302
vC linh vyc: Thi6t kG mr[y vn thi6t bi md2302Y010

t4i Khoa Co khi

vd dugc cdng nhfln hoc vi Ti6n si, vi6ttiltla Ph.D. dirng theo sau t€n, theo tli€u 47 l$ohn 5

luat s6 l l l/1998 Sb vO cilc trudng dai hqc vd thay AOi UO sung c6c luat kh6c (luflt v0 chc

trudng dai hgc).

GS. KS. Vojtech Konopa GS.KS. Petr Louda
HiQu tru0ng Trudng khoa
(hj,ted @6ng daQ (W tcn)

, &'.t

Liberec, ngdy 19 thing 11 nam 2009

Tdi, Ti6n si Trdn M?nh Titin, phi6n dich ti6ng Sdc dugc toa iin tinh Usti nad Labem CQng hda S6c

bd nhiQm ngdy 01/0312000,cam doan ban diah hodn toan chinh x6c vdi b6n g6c tii5ng S6c dinh [dm.
Liberec, ngdy I4 thdng 12 ndm 2009

Nguili dich
G.rt... trt)

6d 
too\

*#
8.F
t2 '{/

13

TS. Trfrn M4nh ti6n
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s0 cIao DUC vA DAo rAo
cuc euAN r,{'cnAr LUgl{c

ceNG HoaxA ugr cnu ncninvrpT NAM
DQc lfp - Tq do - H4nh phfc

rrd Nai, nsdy &Ttudns I oa* S'ff19

C0p cho:

Ngay sinh:

Ncvi sinh:

Nguy6n VIn Tudng

30 th6ng 12 ndm I97I

Quang Ngdi

Ti6n si

dfing vdi bdn chinh.
.....SCT/BS

C TRUONG

ai VIn Trinh

BND Ph

iri VXn Q"i

Ed vdo ,6 ddng tq, 
'6...m1.0$&/cnVn-n

NG

Vdn bdng s6: TUL*006833 Ngdy chp: D/rrl200s

Do: Trud'ng Dai hqc Ki thuft Liberec, CQng hda S6c

Dd dang vd Edo tpo ngdy J&th5ng $ ndm &rl5

6F"!9



PHU LUC VAN BANG DAI HOC TY TTTUAT LIBERE,C

SO Uang: TUL * 006833

HQi rl6ng ChAu Au vir
i6u d6c lqp de tdrrg crLo'ng

nhAn vdn bdng (bang, vdn

c6 t6rr rrgttdi dtro-c c.an de

nhAn theo lroc vd k€t qu6

hodn thdnh- Php lirc kh6ng rdng buQc b6'i b6t k' sq' d6nh gia ndo v6 gi6 trj, c6ng nhdn tuo'ng duong,

ho{c c6c d6 xu5Lt vC cOng nlran. thOtrg tin trong 8 phAn phii cluo. c ctutg cAp dAy dir. N6u c6 chd ndo

th6ng tin con thi6u, cAn c6 phAn giAi thich l! do tai sao.

1. Th6ng tin xic tfinh ngucri s& hfl'u vdn bing
1.1. Tdn:TU'ONG
1.2. Ifo: Nguy6n Vdn
1 .3. Ngdy sinh: 30ll2ll91 1

No-i sinh: Quing Ngdi
1.4. Ma s6 sinh vi6n: 506000840
2. Thdng tin xfc tlinh v[n blng

: , J 
-.:2.I . Tdn vdn bdng: Ti6n sT Danh hiQu duo-c cAp: Ti6n si (Ph.D)

2.2.Linl't vu'c hoc tdp chinh cua vdn bdng:
^,.^., L
Thiet ke rn6y vd thi6t bi
fni6t tC m5y vh thi6t bi

2.3.T€n vd tinh trang ctra co- qlran cAp bdng (theo ti€ng bAn ngii'):

D4i hoc K! thuAt Liberec, Co's6'gi5o duc dai hoc c6ng lAp

2.4.T€n vd phSp nl.rAn cita co'sd qu6n lli hqc tAp (theo tiOng bAn nglL):

Dai hgc K! thuft Liberec, Co so'gi6o dpc dai hoc c6ng l6p

2.5.Ng6n ngit giing day/tlii:
Ti6ns Sdc

3. Thdng tin vO bflc ilho t4o
3. I . Bac ddo tao:

Chuo'ng trinh clho tgo tien si
3,2. Thdi gian ddo t4o chinh thirc

6 hec kj,
3.3. Y€u cALr ddu viro:

Bing thac si,
4. Th6ng tin vG nQi dung vd k6t qui il4t tluqc:
4.1 . Hinh thrlrc hgc tQp:

TQp trung todn thdi gian
4.2.YAu cAu cria chr-rone trinh:

LuAn 6n ti6n sT, Thi l(Ot thtc chuong trinh ti6n sT

4.3 chi tt ;hu'o-ns trinh va battg dtem cd nhdn: cltc tin chi da dat dt

MA M6n ECTS I Di6nr

--NseLKVS/PRT Do ludng 3D vd tao mAu nhanh 2 28t02t2001

KVS/EES Dong co servo diQn vd di6n-thuy luc I 11t06t2001

I(KYA4PG To6n hoc trons d6 hoa m5y tinh I t4ltv2001
KKY/PV Thi siiic m6v tinh 2 19t01t2008

Thi k6t thfrc chtrons trinh ti6n sI Ngdv Di6m

C6c vAn d€ vO ch€ t4o m6y t0il06t2009 R

Tao mAu nhanl-r 10t06t2009 R

LuAn 6n ti6n sT Ngdy Di6rn

ChO tao b€ rndt tu do 19t11t2009



PHU LUC BANG T6NNGUYPN VAN TU.ONG S6 bANE: TUL * 006833

lem4.4. Thans di€m vd hu6ns ddn phiin ch

Di6m PhAn loai theo nshia
I XuAt sdc

1- CAn xuAt sic
2 Gi6i
2- Cdn si6i
J Kh5
4 Kh6ng dat

7.2.Chitky: @Alcy)

7.3. Chric vu:

ia di6rn
l^

R: D6p ung ydu cAu m6n hoc, kh6ng tinh di6m
P: Mdn thi dat trong hoc kj tru6c

4.5.Xep loai chung cira vdn bing: D4t
5. Th6ng tin vd chri'c ning cfia vin bing
5.1.Dirng d€ hoc bfc cao hon:
5.2.Danh hiQu chuyOn m6n:

Khdng quy tl.inh

6. Th6ng tin bd sung
6.1. Th6ng tin b6 sung: Kh6ng c6 thdng tin b6 sung

6.2.Ngu6n th6ng tin chi ti6t:
http://www.tul.cz, http://www.msmt.cz, http://www. u iv.cz

7. Chrlng nh$n phg lgc:
7. I . Ngdy: 2.6.11.2009.

Ngdy cdp bbng g6c: 05.06.2009
GS. Vojtech

HiQu truong

GS. Petr Louda (da 4ty)

Tru'6ng Khoa Co khi

7.4.Con ddu hoac triOn chinh thri'c
tX '\aa aong aau)

T6i, Luong Dinh Duy, chung minh nhdn

dAn s6 225572098 c5p ng)y 27/04/201,1,

tqi Cdng an tinh Kh6nh Hda cam cloan cld

dlch chinh xdc n0i dung c0a vdn b6n n)y

tir tidng'Anh sang tiSng Vigt.

rugau'0 
[ -0 

o1s

Nguoidich

Luong Dinh Duy

Ngdy:...,......

ra, uY BAN NHAN 'il;;' ;;il;;;-K-j,n ''e
TOi, Ph6 Trudng Phong Ttr phiip

thin nh Hda chfng thqrc Ong Lrrong

Dinh Duy, l) ngudi dd k'i v)o b6n dlch ndy.
fr r rrf f, :i ('l

56 chtrng thqc: .......... ................J-r..,./....'......Q..J..

Quy6n s6: oU2oI9lScT/cKN D

Sqvc pHolrc

iR
:ioi\is
,PH{i

#
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Tec*rnick5. univerzita w Liberci

DIPLOMA SI]PPLEMENT / DODATEK I{ DIPLOMU
Dip{orna No/Diptom i': TIJL * 006833

ili" lipr.ni" s"pplement follows the rnodel deretoged by the Euro-

f"r.'Co--i""ion, Council of Europeand YTEI!O/,C"1"t, Il:

the reason whY.

Information identifying the holder of qrraliffcatiolr/Informace o totoZnosti drzitele klralifikace

1.1. Family name(s) /Piijmeni: TUANG
1.2 First name(s) /Kiestni jm6no fim6na): Nguyen Van

1.3 Date of birih (day/month ly"u) lDaxun' narozeni: 30'12'1977

Place of birth/Misto narozeni: Quang Ngai
1.4 Student identification nurnber/Identilikaini iislo studenta: s06000840

. Information identifying the qualification/Inforrnace o druhu kvalifikace

2.1 Name of the qualification 
-' --- Title conferred/udElenf titul: Ph'D'

2.2 ]jv'Lainfi.eld of study for'th ni obor v r6mci kvalifilracsl

Machine and EquiPment
Machine and EquiPment zartzenl

2.3 Name and status of awarding institufion/N5aev a postaveni udElujici instituce:

Technickd univerzita v Liberci, Pubnic Higher Ed.ucationlnstitution/Veiejn5, vysokA Ekola i
2.4 Name and status of institution administeiing studies/Ninev a postaveni instituce zaji5tujici studiurn:

ikola.

2

.I
J-l-

3.2

3.3 studiiniho Programu

t. Inforrnation on the contents and resratt's.gained/Inform
4.1 Mode of study/Forma studizs F':ull-tirtne/Pz:err;nini

4'2 
ce, stdtni doktorski zkouska

4.J /Podrobn6 tdaje o prograrrn a jednotlivych dosaZenj'ch

n6mu EvroPskou
OEPES. OretLi'

k uzn6qi- J6 tieba, aby vSch o'sm t6sti dodatku bylo vyplndno' Tam'

kde informace poskytnuty nebudou, mdlo by bi't uvedeno vysvEtleni

Ki
Ste.led / I{ilaev Piedrn6tu

_E:C;,ts
Icedity

(iracle
Zn6"mka

Date
Datum

IM€i€ni 3D a rvchl6 modelovini 2 28.O2.2007

/ Elektrick6 a elelGrohydraulrcKe I I1.06 2007
KVS iEES

KKY/MPG ffiatika nro ooEitaEovou erafrku I 14.11.2007

ffie^i 2 29.01.2008

Doctoral Staibe Eqmimtion y' St6tni doktorsk6 zkorl5ka

Do.etora-[ :mhesb / Disertaini pr6ce

19.11 2009FREE-FORIVI SURFACE MANUFACTIT'RiNG
Realizace obecnj'ch ploch



SIJPPLEMENT Name: \ran TUONG

4.4 Grading scheme and grade distribution guidance/KtasifikaEni stupnice a vysvEtleni jejiho rrizna"niu:

lnSmkt I Stotroi hod-sooeni

I E:rcellent/ wfbornE
Excdlent minus.f wfbcm€ mtnus

2 Very Good/velmi dobfre
z Very Good minus/veilmi dlobie mi-us
3 Good,/dobie
4 Unsatisfactory ffUil) / ncgrooPa

7-4 Official'stamp or seal/O$ciilni razitko nebo pedet:

Diploma No: TUL * 006833

R -Sati$actory completion of course, no grade/PiedmEt splnEn
F -B<an was paged in previous study/Uznanf piedmEt

,

CSc.
t-

dean of FacuJty of ical Engineering
d6kan FakuJty strojni

4-5 Orrcralt classiEcation of th,e qualification/ Celkow6 lde'sifikace krralifikace Passed/ Prorydl
E. Information on the function of, the qualiffcation/ Inform- ace o funlcci krralifikace

5-l Access to further study/Pifistup k daliimu studiu: -
5-2 Professional status / Profemfi postaveni: unsp ecifid / Nespeeifikov'ano

6. Additional inforrnation / Dogrtdkov€ inforrnace
6-1 Additional infornationTno'ptltove informace: no information avaitable/ neisou

6.2 Further information sources/DaLdi fuformadni zdroje:
http;/ /wsts -tul-e, httpi/ /wwu' -msmt -cz, http: / /www -uiv-e

7- Certification of supplerned lfPotwtzeni dodatku
7 .1 Date / Datrnn: 26-77.2(W
7.2 Signature/Podpis:
7-3 Capacity/F\rnkce:

6jtf& Konopa,
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DICH

rRUNG HoA UAN eu6c (DAr LoAN)

TAr LrEU ugr ruAp go^L r,ANu sr/

TAr Lrpu HgP puAp HoA r,ANn sU

7. ntc6c:

2. da tlugc lcf boi:

3. vfi chrlc danh:

5. tgi:

6. ngiy:

7. bbiz

8. sti:

9. dfu/triQn

ORUNG HOA DAN QU^C @Ar LOAI$

Gify td, tii tiQu niy

Huang, Chi-rong

C6ng chfng vi0n

4. vi con ddu/triQn cfra: Tda 6n Qu6n Cao Hing

Df, dugc chfrng thqc

Cao Hirng

tsl02l20l7

BQ Ngo4i giao

104100009727-00L

10. Chfr I{y

YANG, KUANG-PN @d hj, ten vd d6ng Aiu nAg

Tru6ng Phdng, Vin phdng phuong Nam, BOCA

TL. B0 tru0ng BQ Ngo4i giao

11. Ghi chti

Tai liQu hOp pMp h6a lanh sU nay chi chimg thuc cht kfl con d6ufuien vd ndng lUc hAnh vi crla nguoi kf vIn bdn

ttinh kdm. Khdng chimg thuc nQi dung cria tii ligu duqc c6p.

DA x6c nfnhviQc c6p hgrp phdp h6a ldnh su iriy, vui ldng tnry cflp website sau:

https://docauth.boca. gov.tw/BOCAWeb/index4 jsp

Mfl vach: A096259

VAN PHONG KINH TE . VAN H6A VET NAM TN DAI BAC
CHUNG NHAN/HOP PHAP H6E IA].[IT SU

l. Qu6c gia: Vi0tNam
Gi6y tir, tai liQu nay

2. Do Ong Od): YangKuangPinkf
3. Voi chric danh: Trututg phdng, Vdn phdng phuong Nam
4. Vd con dAu crla: B0 Ngoai giao

Duqc-chtrng nh{n/hqp PhdP h6a It
5. Tai: Dai Bic 6. ngdy: 1610212017

7.,Co quan c6p: V-an phdng-rinn t6 - Van n6a ViOt Nam tai Dei
Bdc
8. 56:399/2017

TL. ChrinhiQm Vinphdng
Trslj Chflnhi0m

@a icj, ftn vd d6ng diiu)
Nguy6n Hdng Nhung

wy



SO IO: B12140673
56 tham chitiu: 1050035
Ngiy sinh: 30/0811982

TRUONG DN HQC KHOA HQC I]NG DUNG QUOC LAP CAO HUNG

Theo d0 nghi ctra Khoa vd B0 M6n Co ktri

C6p cho

LE NGIJYENANHVIJ
BANG TIEN Si

VOi tAt cd danh hiQu, quydn vd d6c quyAn kdm theo bdng

D6 chrmg thuc, Bdog dugc c6p kdm theo con d6u cria Trudng

Thang mQt ndm hai nghin muoi biy

Wen-Shyang Huang
Truong Phong tlio tao

Hd so: 106 Hsiung Yuan Ming Jen Chi Tzu s6: 0103
Ngity 13102120L7

Tdi liQu ndy tlti ttugc chimg thUc tar Phdng C6ng chimg Huang Chi-rong Tda dn

Qudn Cao Hung Dai Loa4 ROC

Cdng chrmg vi6n: Huang, C,hi-rong

@A blvd d6ng d,fru ndi)

Dia chl: 193, Dafeng 2ndRoad, Kaohsiung city 8}774,Taiwan (R.O.C)

Ching-yu Yang
HiQu truong

T6i, Luong Dinh Duy, Gi6y chfrng minh'nh6n ddn s6

225572098 cam doan dd dich chinh x6c nQi dung cria vin
ban ndy tu ti6ng Anh sang ti6ng ViQt.

Ngiy ming bathang ba, ndm hai nghin muoi bdy

t4i Phdng Tu ph6p, UBND thdnh ph6 Nha Trang

T6i, Nguy6n Th! Kim Hi, ld Ph6 Truong Phdng Tu ph6p

thdnh ph6 Nha Trang, tinh Kh6nh Hda chring thlro:

Ong Luong Dinh Duy ld ngudi dd lcf vdo.ban dioh niy.

s6 chrtngthuc:... Z f f4 trNgdy 17

L

Qrry6n sti: 01/2017|SCT/CKND

PII6 TRI/6NG

tor
PE



++RHt{+-#qE= DOC U M ENT AUrH E NT CATI O N

t.W*./tfr,@:
Country:

2.ffiL
has been signed by

3.ffiE'/\wffi
acting in the capacity of

4.HETIA,ZHTfi.
bears the seal/stamp of

5.r&F"fi
at

7.fr
by

8.#Effi
Number

9.Hffi
Seal/stamp:

11.pffnf :

remarks:

tr+EEr (r*iB) \ ,

Reprfilie of China ( Taiwaq)

fh^te
This public document

H=% -

Huaqg, Chi-rong

EHIAffi 
Noffiypublic

HfiHUF*H
IGohsiung Distict Court

W#HA
Certified

HEE
IGohsiung

February 13,2017

,f-ffi[
Ministy of Foreign Affairs

1041000097n-w

r0.ffi
Signature:

YAI.IG, KUAI.IG-PIN

Dircctor, Southem Taiwan Branch Office, BOCA

For The Minister of Foreign Atrairs

6.8ffi
the

4X{+;trEE,fE;HqEFfip|fX=A2ffi-E.EH , E{EFf#A6TE#EE 2'\ . :

This document authentication only certifies the authenticity of the signature, seal or stamp
and the capacity of the person who has signed the attached document. It does not validate the
contents of the document for whieh it was issued. \

To verify the issuance of this authentication, please peruse the following website :

1ililill|ilililil]||||ilil||]till llilill

https://docauth.boca.eov.tw/BOCAWeb/inde*4.j sp



vAu ptOrue rnn r€- vtrru n6n vlfir unu 14 oAl eic
VIETNAM ECONOM//C AI{D CULTUBAL OFF'CE/lN TAIPE'

cxtlneNHAN/Hq"pHAnH6ntinxsy''
. CONSU'ARAIIIHENNCANON

l.Qu&gla: USTWIA
Country |rtetnom

GiCytd, tit IQu niy
Thirpdicd?r,ttment

2.doOng{Bi}: YantKuangptn kt
hos been signed by

Tnr&ng phdng, Vin phdng phuong Nam
o(';ing ln the copacity ol Dlnctor, Southem Brcnch Ofrtce, BOCA

4.vlcondiiuc&a: EQNgo3lgho
bearsthesml/stampof me MinWo, Forclgn ArJitlR

tluqc chtitng nhf{hga phlp ho5 linh sg

7. Co quan c5p: V{n phong t6nh d- Vin hoC Vlft Nam tei oet B5c
by thi Vlen-olp E@nomE uf, Crltuml Olfrce ln Totpel

8:sd: tsilltiii' . r\---"- "
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TRUNG HoA UAN eu6c loAr LoAN)

rAr r,rSu HqP puAp n6L r,ANn s$

7. nvtc:

2. rIf, dugc kf b&i:

3. vtfi chrfrc danh:

5. t4i:

6. ngiy:

7. b&i:

8. sti:

9. diu/triQn

TAI LIPU HgP PHAP HOA LANH STI

rRrrNG HOA DAN QU^C @AI LOArg

Gify td, tii liQu niy

Huang, Chi-rong

COng chrlng viOn

4. vi con d6u/triQn cfra: Tda rfln QuSn Cao Hirng

Df, tlugc cht'i'ng thgc

Cao Hirng

1310212017

BQ Ngo4i giao

10100009727-002

10. Chir W
YANG, KUANG-PIN (dd lci, ftn vd ddng aa n6i1

Tru&ng Phdng, Vin phdng phuong Nam, BOCA

TL. B0 tru0ng BQ Ngo4i giao

11. Ghi chf
Tdi liQu hqp plry h6a ldnh sg niy cht chimg thgc cht h.i, con d6u/triQn vd ning lUc hdnh vi cria nguoi kf vin b6n

tlinh kdm. Kh6ng chfmg flryc nQi dung crla tai liOu duqc c6p.

D6 xfc minh viQc cAp hqrp ph6p h6a ldnh sE niy, vui ldng tuy cflp website sau:

https ://docauth.boca. gov.tWBOCAWeb/index4 jsp

Mfl vach: A096260

VAN PHONG KINH TE . VAN H6A VIEJ NAM TAI DAI BAC
CHTTNG NIIAN/I{OP PHAP HOA I,AMT SU

2. do Ong @d): YangKuangPinkf
3. vdi chr?c danh: Tnr6mg phdng, \'dn phdng phuong Nam
4. vd con d6u cua: B0 Ngoai giao

-DugcahrngnhanAlqp+h,ip 
h6aldnhsu, --

5. Tai: Eii Bfc 6. hgiy: t610212017

7..Co quan cAp: Vin phdng Kinh t6 - Ven h6a ViQt Narn tai Ddi
Bdc
8. 56: 399/2017

TL ChtnhiQm Vdnphdng
Trq ry Chri nhiQm

(dd IcJr tOn vd tt6ng diiu)
Nguy6n H6ng Nhung



TRUOI{G DA.I HQC KHOA HQC TTNG DVNG QUOC LAP CAO UUNC
415 Eudmg Chien-Kung, Kaohsiung, Ddi Loan

,2

BANGDIEM

Ho tdn: I-E NCUYEN amf W TOn tii5ng Trung: Gidi tinh: Nam So dang

kj': 1101403121
Ngdy sinh: 30/0811982 Ngiy t-ng tuy6n: 0212013

Bdng duqc cdp: (1) Vln blng Ti6n si
Khoa: I9 thufit
B0 m6n: Co khi
Chuydn nginh phu: Oa tOt nghiQp: 0Il2Ol7

lA (4 di6m) xu6t sic 1so-too) B (3 diem) gi6i(70:t9)c(2 Ci6m) ei6m d?t (60-69).D (l-ei6m; gin e4t 1s0-59) E(0 didrnl l$6ng d?t (durii 49)
P:tl4t F:kh6ngda1 T: tlnchichuy6ntl6i W:Rrirt.ltflgky #:mi6n @:chilAydi€mgi6odgc,kh6ngbaog6mtrongt6ngbingtli€m
a: Tin chi vi di6m kh6ng tinh trong bring tli6rnl

Ngi dung cua BAng di6m nay ifuqc ch0ng thlrc li tlfng vdi h6 so g6c

Gi4ovu: SlrorverHuang TruorgphdngDiotpo: Wen-ShyangHwang Ngirycip:24t01t2017

M6n hgc Hgc kj I Hqc ki2 M6n hoc Hqc kj 1 IIgc kj 2

Tin chi Di6m Tin chi Di6m Tin chi Di6m Tin chi Di6m
# nnm 101 (2012-

2012\
# ndm 102 (2013-

2014)

Chuv€n <t€ (2) 1.0 92 Chuy€n <ld (3) 1.0 90
Xtl $ Polymer 3.0 93 Phuong ph6p

nehi&r q?u
0 90

Thi€t k€ t6i nr 3.0 92 Chuv€n <t€ (4) 1.0 90
Thi6t kC d6 hsa giao

diQnryuoi srl dpng vd
ime drure mdv

3.0 92 VOt li€uNano 3.0 92

Ilanh ki6m 85 Xrl f hinh dnh vd
Thi si6c m6v

3.0 85

T6ne tln chl 10 Vi cs hoc 3.0 88

Di€m trung binh 92.30 Harihki€m 85 85
T6ns tin chi 10 1

Di6mhmebtnh 88.50 90

(trans212)
M6n hgc Hoc ki I Hoc ki 2 M6n hgc Hoc knl IIoc ki 2

Tin chi Di6m Tin chi Di6m Tin chi Di6m Tin chi Di6m
# nim 103 (2014-

201s)
# nim 104 (2015-

20t61
Chuv€n tl6 (l) 1.0 89 Hanhki6m 85 8s

Hanhki€m 85 85 T6ne tin chi 0 0
T6ne tin chi 1 0 Di6mtnure binh

Di6mtrune binh 89

(Trans 3/3)
M6n hoc Hoc ki I Hoc ki 2 M6n hgc IIoc ki I Hocki,2

Tin chi Di6m Tin chi Di6m Tin chi Di6m Tin chi Di6m
# nim 105 (2016-

20tTt
Hanhki6m 85

TOns tin chi 0
Di6m truns bhh

T6-ng ti-n ch-ia2Zfi Di€m luiin i n: 92.1XI DiCm trunEbmFtiu.3z

J

,I

I

{J'

=



.Hd so: 106 Hsiung Yuan Ming Jen Chi Tzu s6: 0104

NgiLy l3l0r2l20l7
Tdi liQu niy tl6 dugc chimg thUc tai Phdng C6ng chimg Huang Chi-rong Tda an

Qu6n Cao Hung Dai Loar; ROC

COng chimg vi6n: Huang, Chi-rong
(ild lc!vd il6ng ddu n6i)

Dia chi: 193, Dafeng 2ndRoad, Kaohsiung city 8l774,Taiwan (R.O.C)

r6i; ..dan ;5- Pt'oneTJ ih,aP-
225572}g8cam doan dd dio cua vin thuo:

ban ndy tu ti6ng Anh sang ti€ne ViQt.

Ngiy3thang3ndmZ0lT

Ngudi dich

Lwong Dinh Duy

Ngdy ming ba th6ng ba, ndm hai nghin mtrdi biy

t4i Phdng Tu ph6p, UBND thanh ph6 Nha Trang

Ong Luong Dinh Duy ld nguoi tld lcf vdo ban dich ndy.

in
H

:
.trti'

si5 chfrng thuc:... S02 9 5 5 ...........)

Quy6ns6: 01/20\7ISCT/CKND

Ngdy,thring,ndm:... ...0./r.fi:



++RET{+#EE= DOCUMENT AUTHENTICATION

t.ffi*./tfr@:
Country:

1 r-!-r-. Aili - -'_

z.ffiL
has been signed by

3.ffi/\ffiffi .
acting in the capacity of

4.ffi8r].^,zHf:t
bears the seal/stamp of

5.f&Fs
at

8.+ffi,
Number

9.-+W.
Seal/stamp:

++EEr (Hig)
Reeublic of China (Taiwan)

ftAtg
This public document i

Ho*H
Huang Chi-rong

EHAffi 
Notarfi Public

HffiU Effi
Kaohsiung Distict Court

W#FA
Certified

Kaohsiung

February l3,nI7

,f-tilffi
Ministry of Forciel Atrairs

LMLm[fgW.W) :

r0.ffi#
Signature:

YANG, KUAI{G.PIN

6.Effi
the

7.fr
by

Director, SouthernTaiwan Branch Office, BOCA

Fu TheMinister of Foreien Atrairs

4]I(+#EAIE#.UFfrW'.A 
^ 

zffiHEH' EX=Ff fi ntrTft#E zrtl .

This document authentication only certifres the authenticity ofthe signature, seal or stamp
and the capacity of the person who has signedthe attached document. It does not validate the
contents of the document for which it was issued.

+XI+#HAEttffi fi d ffi "If $ T t[ ffi ffr A ;H :

To verify the issuance of this authentication, please peruse the following website :

t'!tpp;/,1,14et++tf'.,,pg.cagov..ty/B,OCAWeb/indg-x.$Js.p-,..-



vAr puOnc rlrn rE- vAn n6n vrfir runna r4r sAr gic
VIETNAM ECONOM'C AND CULruRAL OFFICE IN TA'PEI

crrrc nxan/xgl nHAe x6n 6nH sy
CONSUIARAUIHENNCANON

L.Qu6cgia: vfrnnU
C.iunq Wetmm' 

Gidy td, tAi li€u niy
Thb publlcdoanment

2. do 0n!(Bt): yangKuang ptn kt
hos been signed by

Trudng phdng V5n phint phndnt Nam
oaing ln the copocity oj Direc@ Southen Brunch Ofice, BOCA

4. vi con ddu c&a: B0 Ngoaigiao
beorc the seol/stomp ol The Ministry o! Forelgn Allatrs

duEc chfng nhan/hqp ph6p ho6 llnh sg

7. Co quan cdp: Viln phdng Kinh tC- vin hoC vlft Nam t3i oii Btc
by the Wetnom E@nomic ond &iltuml Olfice in Toipel

8. sd: 399/2017
tf

It; Chlr nhiQm Vln phittg,lFor the Head ol Ollice



E NE,FR Hfi++T.X+
NATIONAL KAOHSII]NG I.JNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

415 Chien-Kung Road, Kaohs i ung, Ta i wan- Rgp-u! ! i-c- of Ch i na
TRANSCRIPT OF ACADEMIC RECORD

Name: LE NGUYEN ANH W Ghindse Name: +trn+-fi Sex: M Regisfialion No: 110140312'.1 PAGE: I OF 3

DateofBlilh: AUGUST-30-1982 DateEnrolled: FEBRUARY2Ol3

Degrce confered : ( 1 ) DOCTORS DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY

College:

Depaftne

Minorin:



Name:

Et nE/^CE Hfr++t-X+
NATIONAL KAOHSITJNG T]NIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Chinese Name: +tr#.fi Sex: M Regis,tnlion No:

IlateEnrolled: FEBRUARY2013

1101403121 PAGEIz OF 3

DateofBiilh:

MECHANICAL ENGINEERING

415 Chien-Kung Road, Kaohsiung,Taiwan- BqUubll-c- of China
TRANSCRIPT OF ACADEMIC RECORD

LE NGI'YEN ANH W
AUGUSTS&i982

(1)oofroRsDEGREEoFDocTo
ENGINEERING

JANUARY 2017

Total cedits:22.0 Ph.D.Thesb gnde:92.00 Avenge gnde:90.32

(A(4poinb):Excellent(80-100)B(3poinb):Good(70-79)G(2poinb):Passirg(60-69)D(lpoinb):Narourlailing(50-59)E(0points):Failing(Below49)

P:Pass F:Fail TTransfer0rcdils W:Wi0dnaw #:Waive @: rebnb educalimalourses, which are exduded in overall rccod calculation.

g : The credib and gnde will notbe calculated)

The content of fris tanscrid b cerlified to be identical wih he odginal rccod.

Rqistrar. E !tu;'-uee ffi aan-gr Dean of AcademhAfiain: 'ssued:January-24-20'17



Ef JL E/G/G m f,+t*-x+
NATIONAL KAOHSIUNG IJNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

415 Chi en-Kung Road, Kaghs iung.,lqr-ryqq. Rgn-ull1c^of China-TNNSENTff 
oF ACADEMIC RECORD

LE NGUYEN ANH VU Ghinese Name: +ffiHfi Sex: M Registation llo: 1101403121

AUGUSTSO-I982 DabEnrolled: FEBRUARY2013

egreeconfened: (l) OOCTORS DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY

ollege: ENGINEERING

ruEcnmrcel eTcNEERING

PAGE:36F 3

ate ofBiilh :

"JANUARY 2017

Subject
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LÝ LỊCH KHOA HỌC ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO 

 



Bg GrAo DUc VADAO T4O
TRI.IONG DAI HQC NHA TRANG

r. lf LIcH so LUqc
Hg vi t€n: Nguy6n Thi€n Chuong

Ngdy, thfing, ndm sinh: 22-04-1984

Qud qurin: Kh6nh Hda

Hoc vi cao nh6t: Ti6n si

Chric danh khoa hec cao nh6t:

Di6n thopi li6n h6: CQ:

Fax:

rr. QUA rniNn DAO T4O

1. D4i hgc:

He ttdo t4o: Chinh quy

Noi ddo tpo: Trudng dai hoc Nha Trang

Ngdnh hgc: D6ng lr,rc 6 tO

Nu6c ddo tao: ViQt Nam

2. Sau tlSi hgc

Tii5n si chuydn ngdnh: K! thu4t dign til vd khoa

hoc m6y tinh

TOn lupn 6n: Nhfn d4ng giong n6i ti6ng ViQt

3. Ngo4i ngir: 1. Ti€ng Anh

Khdnh Hda, ngay l5 thdng 9 ndm 2019

l.f llcn KHOA HQC

cgNG HOA XA HQr CHU NGHIA VI-Er NAM
DQc lfp - Tq do - H4nh phric

Gi6i tinh: Nam

Noi sinh: Khdnh Hda

Ddn tQc: Kinh

Ndm, nudc nhin hgc vi:2014, CQng hda Sdc

Nnm bd nhi6m:

NR: DD: 0935 912973

Email : chuongnt@ntu.edu.vn

Ndm tdt nghiQp: 2007

Nim c6p bing:2014

Noi cldo tao: Trudng D4i hqc k! thu4t Liberec,
CQng hda S6c

Mric tl6 sir dqng: Thdnh thao

Chric vu (hien tai holc tru6c khi nghi huu): Giing vi6n

Don vi cdng tilc: BQ mdn Co tliQn ttr, Khoa Co khi, Trudng D4i hqc Nha Trang

Ch6 d ri6ng hoflc ctia chi li6n lpc: 08 Nguy6n Dinh Chi6u, Nha Trang, Khanh Hda

TRIJd

DAI H



Thoi eian Dcrn vi c6ng tic Cdns viQc dim nhjelq

312015 -nay Khoa Co khi, D4i hgc Nha Trang Giang vi0n php tr6ch c6c mdn:

- L$p trinh hQ th6ng nhfng

- KY thuflt m6 Phdng tr€n m6Y tinh

- K! thu4t rO U5t va dd rin

- Nhan d4ng mdu vd xu lf anh

rrr. euA rRiNH coNc rAc cmrvnN UON

rv. QUA rniNn NGHTflN cuu KHOA HQc

1. Crlc d6 tai nghien ctiu khoa hgc <16 vd <lang tham gia (thuQc danh mgc Hoi <t6ng chric danh

gi6o su nhd nu6c quY dlnh):

Khdnh Hda, ngoY 15 thdng 09 ndm 2019

Hoc vi c0no HeuE

ynJ{r,w TS. Nguy6n Thi0n Chucrng

2. C6c c6ng ffinh khoa hgc dn c6ng bi5 (thuQc danh mgc HQi <t6ng chric danh gi6o su nhd nu6c

quy ilinh): Tdn c6ng trinh, ndm c6ng b6, noi c6ng b6'

TT TGn dd tii nghiGn crfru Nim blt
ttiuAlim

hodrn thdrnh

o6 tei c6p (NN,
BQ, ngdnh'

trudne)

Trfch nhiQm.tham
gia trong de tii

I

2

nJ

TGn t4p chi

TRUdNG

DAI H



BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRIJONG DAI HQC NHA TRANG

L Lv LICH so Lugc
Hq vd ten: TRAN DOAN HUNG

Ngdy, th6ng, ndm sinh: l8ll2/1976

3. Ngoai ngfl': 1. TiOng Anh

2. Ti6ng Sdc

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lflp - Tg do - H4nh phric

Qu6 qu6n: Thu$n Scrn, Dd Lucrng, NghQ An Ddn t6c: Kinh

Hoc vi cao nh6t: Ti6n si

Chuc danh khoa hgc cao nh6t:

Khdnh Hda, ngdy

r-Y r-rcu KHOA Hoc

Gi6i tinh: Nam

Noi sinh: NghQ An

thdng

Ndm, nudc nhAn hoc vi: 2011

Ndm b6 nhi6m:

NR:

Ndm t6t nghi6p: 1999
.4.

Nam tot ngmep:

Chric vg (hiQn tai ho{c tru6c khi nghi huu): Ph6 hiOu tru&ng

Eon vi c6ng tfc (hiQn tai hodc tru6c khi nghi huu): Trudng Dpi hgc Nha Trang

ChO d ri€ng ho[c dia chi liOn l4c: STH16-38, Dudng Sii t3, KDT LG Hdng Phong 2, Phudc
Hii, Nha Trang, Khrinh Hda

DiQn thoai li6n hQ: CQ: 0258.2245579

Fax: 0258.3 831147

rr. QUA rRiNH DAO rAO

DD:0941440999

Email: hunstd@ntu.edu.vn

1. D4i hgc:

HQ ddo t4o: Chinh quy

Noi tldo t4o: Trudng Dai hoc Nha Trang (Trucrng Dai hoc Thiry sAn tru6c ddy)

Ngdnh hoc: Co khi tdu thuyOn

Nuoc ddo tao: ViQt Nam

-J + ,1
sang oal nQc z:

2. Sau d4i hgc

Th4c. si ngdnh/chuy6n ngdnh: Co khi tdu Ndm cAp bing: 2003
thuyCn

Noi ddo tao: Trucrng DH Nha Trang

T6n lu4n vdn: Nghidn ciru khd ndng str dung vft liQu polymer dung dd chO tao cdc bQ truydn
b6nh rdns tr6n tdu c6.

Ti€n si chuy6n ngdnh: K! thuat vft liQu Nam c6p bing: 2011

Noi cldo tao: Dai hgc K! thudt Liberec, C6ng
hda Sdc

Tdn lu4n 6n: Thermal Silica-Based Geopolymer Composite System: Study of Processing and
Mechanical Properties

Mf'c dQ str dung: Hoc TS d nu6c ngoiri

Mt1c d0 sir dung: Ddm tho4i co bin



rrr. euA rRiNH cOxc rAc cuuyEN ruON

Thli sian Don vi cdns tdc Cdns vi6c tlf,m nhi6m

011611999 d€n

r1/0U2007

Khoa Co khi, Trudng Dai hoc
Nha Trans.

Giing vi€n BQ mdn chO tao m6y

1210112007 d€n
30t3t20tr

Trudng Dai hgc Nha Trang Pho truong Phong T6 chric hdnh
chinh, Qiang viOn ki6m nhi€m Bd
mdn ch6 tao m6y Khoa Co khi.

0111112007 d€n
r4t3/20r1

BQ mdn Khoa hoc vdt liOu,
Trudng Dai hoc K! thuat
Liberec, CQne hda Sdc.

Nshi6n crlu sinh

0ll4l201l d€n
30t5t2014

86 m6n ch€ tao m6y Khoa Co
khi, Trudng Dai hoc Nha
Trans.

Ph6 trucrng Phdng Ddo tao, Giing
vi6n ki€m nhi6m

Tn 0u6t20r4

d€n3I17l20l8

86 mdn chO tao m6y Khoa Co
khi, Trudng Dai hoc Nha
Trans.

Trudng Phong Ddo tao, GiAng vi6n
ki6m nhi€m

Tn281512018 d6n nay Trudng DH Nha Trang.
Nhi6m kj, 2016 - 2021

Ph6 Hi6u trudng, GiAng viOn kiOm
nhi6m

IV. QUA TRiNH NGHIEN CUU KHOA HQC
-l . ..l. C6c d0 tdi nghiOn cfu khoa hgc dd vd dang tham gia (thuQc danh muc HQi d6ng Chric danh

gi6o su nhd nu6c quy dinh):

p
TF

D4

,q
\

TT TOn at6 tiri nghiOn cri'u N[m bit
tIffu/1.{Im

hohn thhnh

Oe tei cdp (NN,
BQ, nginh,

trud'ns)

Tr:{ch nhi6m tham
-l .. .gra trong de tat

I Nghi0n cfu c6ng ngh6 sin
xuAt vflt li6u x6y khOng
nuns tt chAt thii bun d6 cua
qud trinh sAn xuAt quAng

bauxite khu vuc Tdy
Nguy6n vd tro thdi cua nhd
m6y nhi6t diQn Vinh Tdn -
Binh Thudn, Md s6:
TR2OI7-13-12

20t7 -2019
(chua nghiQm
thu)

Oe tai cAp truong Chu nhi6m

2 Nghi€n criu ban dAu vC khd
ndng sdn xuAt vAt li€u chdng
ch6y tu nguy€n li6u trdu.
Md s6: TR20D-B-22

2012-20r3 De tai c6p trudng Chtr nhi6m

J Nghi6n citu khl ning tlng
dung vdt li€u
Poh.terafluoro- ethvlen
(PTFE-Teflon) d€ ch6.tao
b6nh rdng cho cdc thi6t bi
khai th6c tr€n tdru c6, (chir
. .' ^ i
tri)CAp truong (chu tri), Md

2002 - 2003 Oe tai cAp trudng Chtr nhi6m



s6: TR2002-33-0

a
J Nshi0n ciru thi6t kC vd ch€

tao thiOt bi hdn ma s6t, Cdp
b6, Ma sO eZOt:-t:-OZ
(COne tdc vi6n)

2013 - 20t5 De tAi cdp bQ C6ng t6c vi€n

4 Nghi6n cri'u ch6 t4o thu
nghi0m ghO d5ldm tu hat
nix thdi tai khu6n vi6n
Truong DH Nha Trang,
TR2014-13 -22 (CQngtdc
vi0n)

2014 - 2015 De tdi cdp trudng Cdng t6c vi€n

5 Advanced reinforcement
geopolymer composites for
technological use, Czech
Republish (collaborator),
No. FT-TA41068 (CQng t6c
vi€n)

2007 -2010
De tei cdp Nhd
nu6c

CQng t6c vi6n

TT TOn cdns trinh Nim cdns bd TOn tan chi

Affects of Mass Burning
Scales on Properties of Rice
Husk Ash as Raw Material
to Produce Geooolvmer

Volume 3,

Issue 7, 2013
International Journal of Emerging

Technology and Advanced
Engineering,IS SN 2250-2459, pp. 422-

428

2 Fire-Resistance of Thermal
Silica-Based Geopolymer -
Carbon Comoosite

r2011 Scientifi c-Technical Journal - Fine
mechanics and optics, pp. 5-9

a
J Effect of curing temperature

on flexural properties of
silica-based geopolymer -
carbon reinforced comoo site

YoL.37122009 Journal of Achievements in Materials
and Manufacturing Engineering, ISSN

\134-8412, pp. 492-497

Aa Effects of temperature and
plasma treatment on
mechanical properties of
ceramic fibres

YoL 3712
(200e)

Journal of Achievements in Materials
and Manufacturing Engineerin g, IS SN

1734-8412, pp. 526-531r

5 Composites Base on
Geopolymer Matrices:
Preliminary Fabrication,
Mechanical Properties and
Future Applications

Vols.55-57
(2008)

Journal of Advanced Materials
Research, pp. 477 -480. ISBN: 978-0-
87 849 -356-2 (Print version), ISBN:
97 8-3 -908453- 1 0-9 (CD version).

6 Nghi€n ciru ban CAu ve ma
ndng t6i su dung h4t NIX
thai

so r- zoro T4p chi Khoa hqc - COng nghQ Thiry
sdn (Journal ofFisheries Science and
Technology), ISSN 1859 - 2252,trang
84-94

2. C6c c6ng trinh khoa hoc dd cOng bO (thuQc danh mpc HOi d6ng Chric danh gi6o su nhd nudc
quy dinh): TOn c6ng trinh, ndm cdng b6, noi c6ng b6.

UON(

I HQr

IRANI

-
,--<

U



Tinh chiu u6n cira
Geopolymer composite
tlugc gia cudng vii dQt sau
khi ti6p xric vdi c6c nhiQt dQ

kh6c nhau

56 1+2 nam
20r5

T4p chi Co khi ViQtNam (Vietnam
Mechnical Engineering Journal), ISSN
0866-7056, trang 104 - 1 I 1.

8 Preliminary Study of
Applying Geopolymer
Composites to Composite
Shiobuildins Industrv

U20t1 Journal of Fisheries Science and
Technology, IS SN 1859-2252, pp. 94-
100

Xfc nh-fln cira ccr quan
PH0ilG ltHoA H0c vA c0ne HcHE

%ih96k"/qW

Khdnh Hda, ngdy thdng

Ngudi khai ki t6n

(Ghi rd chac danh, hpc vi)

nam

?y, 'itil DA, +-ft4-



ng ctAo DUC vA DAo rAo
TRU'ONG DAI HQC NHA TRANG

r. lv LICH so LUqc
Hs vd t€n: NGUYBN IIOU Ncfri,q.

l.lgdy, th6ng, ndm sinh: 14l6ll979

Qu6 qu5n: M6 Cdy - B6n Tre

Hoc vi cao nhAt: Titin s!

Chilc danh khoa hoc cao nh6t:

CQNG HOA XA HQI CHU NGHia VrE,r NAM
DQc l{p - Tqt do - H4nh Philc

dnh Hda, ngitY 15 thdng 9 ndm 2019

rY llcn KHOA HQc

Gi6itinh:Nam

Noi sinh:BEN TRE

Ddn tQc: Kinh

Ndm, nu6c nhAn hoc vi: 2015, Hdn Qu6c

N6m b6 nhiOm:

DD: 0971 684 968

Email : nghianh@ntu.edu.vn

Nam tot nghi6P:2001

Ndm tdt nghi€P:

chri'c vu (hiQn tai): Ph6 truong khoa co kh[, truong bQ m6n K! thuat NhiQt lanh'

Do-n vi c6ng r6c (hi6n t4i): Khoa co kh( - Trud'ng D4i hQc Nha Trang.

Ch6 d ri€ng hodc rtia chi li€n l4c: sO Olg h€m 3 dudng Thdi Phi€n, phudng VTnh H6i, Tp Nha

Trang - Kh6nh Hda.

Di€n tho4i li0n h€: CQ: 0258.3832068

Fax:

rr. QUA rniNn DAO T4O

1. D4i hgc:

HQ ddo tao: Ch(nh quY

Noi cldo tpo: Trudng Dai hoc thiry sdn Nha Trang

Ngdnh hoc: Cdng ngh6 thu'c Phim

Nu6'c ddo tao: Vi€t Na

Bing dai hsc 2:

2. Sau tl4i hgc

Th4c si ngdnh/chuydn ngdnh: C6ng ngh6 nhi€t Ndm c6p bing: 2006

Noi ddo t4o: Trudng Dai hoc B6ch khoa Tp'

HCM

T€n lLrdn v[n: Nghi€n cri'u thu troi nnigt thaitu ctQng co cl6t trong dc c5p nhi6t cho khu nghi m6t

Hdn Tre.

Ti6n sT chuyOn ngdnh: K! thu6t Co kh( N[m cAp bing: 2015

Noi cldo tao: Trudng Dai hoc Yeungnam -
Hdn Qu6c

T€n luan 6n: M6 hinh h6a bQ ddn nol dang 16 don (Generalized Modelling of a Single-Bent Leaf

Flexure).



rrr. euA rRiNH cONc rAc cnuvnN nn6n

Thdi sian Don vi cdns tic Cdns vi€c tlim nhi6m

200r - 2004 BM Ky thuat laffi - Khoa
nr I t .^ 

-Ch€ bi€n -'l ruons Dai hoc

Nha Trans

Giang vi6n

2004 - 2006 BM C6ng nghd nhiQt -
Khoa Co khi - Trudng D4i

hoc B6ch khoa TpHCM

Hoc viOn cao hoc

20rr - 2013 BM Ky thuflt NhiQt lpnh -
Khoa Co khi - Trudns Dai

hoc Nha Trang

Gidng vi6n

2013 - 2015 Khoa Co khi - Trudng D4i

hoc Yeungnam - Hdn Qu6c

Nshi0n ciru sinh

20t5 - 20t7 BM Ky thudt Nhiqt l4nh -
Khoa Co khi - Trudns Dai

hoc Nha Trang

Giang vi0n

2017 - d6n nay BM Ky thu0t NhiQt l4nh -
Khoa Co khi - Trudns Dai

hgc Nha Trang

Ph6 truong khoa, Truong bQ m6n

3. Ngo4i ngfi': l. Titing Anh Mti'c cl6 sri'duns: Tdt

TV. QUA TRiNH NGHIEN CUU KHOA HQC
.x ...l. Cdc d€ tdi nghidn criu khoa hoc dd vd tlang tham gia (thu6c danh mqc H6i tl6ng Chri'c danh

giiio su nhd nu6c quy clinh):

TT TGn tl6 tdri nghi0n criu Nnm bit
tliuAlim

hoin thinh

od tei cAp (NN,
BQ, ngirnh,

tru'dns)

Trfch nhiQm tham
-l ...gra trong oe tar

tnit5t tt5, chti tao md hinh
.;.thi nghiQm truydn nhiQt qua

2017 Cdp trudng Ch0 nhi€m



c6nh phuc vu ddo tao ngdnh

nhi6t lanh.

2 Md hinh h6a bQ ddn hdi

dang 16 clon

20t5 CAp trudng Chfr nhi6m

a
J Nghi0n cf'u bAo quan thit

nem nu6'ng sdng, nu6'c s6t

vd tuo-ng 6t

2008 CAp truong C6ng t6c vi6n

A Thu h6i nhi€t thAi tu'ddng
-i. ,.1 i

co ddt trong d€ cdp nhi6t

cho khu nshi m6t Hon Tre

2006 Cdp trudng Chrl nhi€m

2. Ciic cdng trinh khoa hoc cl6 cdng b6 (thu6c danh. muc HQi ddng Chilc danh gi6o su nhd nudc
quy dinh): 1'€n c6ng trinh, ndm c6ng b6, no-i cdng b6.

T0n c6ng trinh T€n t4p chi

Angle of Twist of a Double-

Bent Leaf Flexure under

Torsion

Stroj vestn-J Mech E, 64 (2018) 310-318

Tap chf KHCN vd MT, s6212018Thuc nghi€m xiic dinh hiQu

,).qui truy6n nhi€t cua thiCt bi

trao ddi nhi6t 6ng c6 c6nh
, .^ ,:,

oang tam pnang

Technologi es 2017 , 5, 14;

doi : I 0.3 390/technolosies50200 I 4.

Proximate Comirosition,

Extraction, and Purification

of Theobromine from Cacao

Pod Husk (Theobroma

Cacao L.),

In situ growth of flower-like

V2O5 arrays on

graphene@nickel foam as

high-performance electrode

for supercapacitors.

Journal of Alloys and Compounds 702

(2017) 693-699.

Different morphologies of Materials Letters. 20 1 7.



MnO2 grown on the

graphene@ nickel foam

electrode for supercapacitor

application

[Doi.org/ I 0. I 0 I 6/j.matlet.2}l 7.05.0 I 3.

6 Warping stresses of a

rectangular single leaf

flexure under torsion.

20t6 Structural Engineering and Mechanics,

59,3 527-537.

7 Displacement Analysis of a

Single-bent Leaf Flexure
under Transverse Load

2015 Int. J. Precis. Eng. Man. 16, 749-754.

8 Bending analysis of a single
leaf flexure using higher-
order beam theory

2015 Structural Engineering and Mechanics,
53,781-790.

9 Compliance Matrix of a

Single-Bent Leaf Flexure
for a ModalAnalysis.

2015 Shock and Vib., 2015, I - 10.

r0 'Iorsional Analysis of a

Si ngle-bent Leaf Flexure.
20t5 Structural Engineering and Mechanics,

54.189-198.

DAt H
NHA TRANG

c(I quan

Khdnh Hda, ngdy 15 thdng 9 ndm 2019

Ngroi khai ki tOnL

{G Hoc vA c0He HG[|E

'ffi 
j6 Jrghil'y TS. Nguybn Hii'u



s0 crAo DVC vA oAo rAo
rmloNc DAI HQC NHA TRANG

ceNG rron xA ngt cHU Ncui.q. vIET NAM

DQc - l$p - TU do -H3nh Phfc

Khdnh Hda, ngdy 12 thdng 9 2019nam

Gi6i tinh: Nam

Noi sinh: Binh Dinh

Ndm, nudc nh4n hgc vf : 2}ll,Hdn Qu6c

NAm b6 nhiQm: 2018

Trudng phdng Ddro tao Sau D4i hgc

Ndm t6t nghiQp: 1998

Ndm tdt nghiQp: 2006

LY LICH KTIOA HQC
oo

r. Lf LICH So LuqC
Ho vd t€n: Ding Xuffn Phucrng

Ngdy, th6ng, ndm sinh: 0810111975

QuO qu6n: Nhon H4nh, An Nhcrn, Binh Dfnh DAn tQc: Kinh

Hqc vf cao nhAt: Ti6n si

Chric danh khoa hoc cao nhAt: PGS

Chirc vp hiQn t4i :

Don vi cdng t6c: Phdng Ddo tao sau dai hgc, D4i hgc Nha Trang

Ch6 0 ri€ng : 37 Thanh Nam, Vinh HAi, Nha Trang

Dipn thoai liOn h0: 0905 185469

Email : phuongdx@ntu. edu.vn

rr. QUA rRiNH DAO TAO

1. D4i hgc:

HQ ddo t4o: Chinh quy

Noi ddo tao: Trudng D4i hqc Thiry b6n Nha Trang

Ngdnh hgc: Co khi Tdu thuY6n

Nudc dlro tao: trong nu6c

Bing dai hgc 2: Ctr nh6n ti6ng Anh

2. Sau d4i hgc

- Th4c si chuyOn ngdnh: Ky thuat tdu thiry Ndm c6p bdng: 2003

Noi ddo tao: Trudng d4i hgc Nha Trang

- Titln si chuy0n ngdnh: (K! thuflt co khi) Mechanical and Automotive Engineering

Ndm c5p bdng: 2011

Noi ddo tao: Trudng Dai hgc Ulsan, Hdn qu5c



- TOn ludn 6n:

Developrnent of optimization methods for injection moldilg in terms of process
parameters and cooling channels (T6i uu hoa cdc th6ng s6 c6ng nghQ quri trinh dric 6p
nhua vd hQ th6ng ldm m6t cira khudn)

3. Ngo4i ngfi': l. Ti6ng Anh Mirc dQ su dung: Thdnh th4o

2. Ti6ng Hdn Mric dQ st dung: So c6p

rrr. euA rRiNH cONc rAc cuuynN nrON

IV. QUA TRiNH NGHIEN CUU KHOA HQC

1. C6c d0 tdi nghiCn criu khoa hqc, da vd dang tham gia (thuQc danh muc HQi ddng Gi6o
su Nhd nu6c quy dfnh):

Thd'i sian Ncri cdne tdc Cdne vi€c tlim nhi€m

I0/1998-7 t2007 BQ m6n C6ng nghQ chtS tao m6y -
Khoa Co khi, Trudng DHNT Gi6ng vi6n

312008-U2011 Dai hoc Ulsan. Hdn Oudc Nshi6n cuu sinh

2/2011-7 t2011 Dai hoc Ulsan, Hdn Qu6c
Nghi0n cuu sau ti€n sT (Post-
doctor)

8/2011- 8120t3 86 m6n C6ng nghQ chd tao m6y -
Khoa Co khi, Trudng DHNT

GiAng vi6n, Trudng 86 m6n
C6ng nghQ chO tao m6y - Khoa
Co khi.

912013 d€n lll2017 86 m6n C6ng nghQ ch6 tao mfty -

Khoa Co khi, Trudng DHNT

Trucrng 86 m6n C6ng ngh6 ch6
t4o m6y, ki€m Ph6 tru&ng khoa
Co khi

l2l20l8 d€n612019 Phong Ddo tao Sau d4i hoc Ph6 trucrng phdng

1212018 dOn 612019 Phong Ddo tao Sau cl4i hoc Trudng phong

TT TGn tI6 tdri nghi6n cri'u Nim b5t
cldu/hoirn

thirnh

oe tei c6p (NN,
BQ, ngdrnh,

trudns)

Trfch nhiQm
tham gia trong

oiitai
I IIng dgng tin hgc trong nghiCn

cuu tinh to6n, ki6m tra dao
+^ ! r n idons xoan he truc chdn vit tdu
ci c6 nho

2002t2003 Trudng Chtr nhi6m

2
Nghi6n cfu thi6t k€, ch6 tao

d6ng bO c6c thi€t bi phpc vq
md hinh nu6i t6m thucrng

phAm thdm canh, quy m6 trang
trai (KC.07.27)

200312006 Nhd nu6c C6ng t6c vi6n

a
J fhi6t k6-ch6 tao bom d6o nu6c

chuy€n dung ding trong nu6i
tr6ng thuy sAn bdng vflt liQu phi
kim loai.

2005/2007 B6 Chu nhi6m



4
Nghidn criu ph6t tri6n qu6 trinh
c6n tAm thdp co dQ b€n cao

20t1

TO chric h6 trq
c6c doanh

nghiQp nh6 vh
vira Hdrn Qu6c

CQng t6c vi€n

5
Ph6t tri6n hQ thOng qu6 trinh

"ts6n xuAt dua trdn k! thuqt

th6ng tin nhim ti€t kiQm nang

luons

20rl

ViQn K! thuQt

COng nghiCp
Hdn Qu6c
(KITECH)

COng tdc viOn

6
Nghi0n cuu xAy dUng hQ th6ng

c6c bdi thuc hdnh vd thi
nghiQm tr6n c6c m6y CNC d0

ndng cao ch6t lugng ddo tao tai

trulng DH Nha Trang

20r2120r3 Trulng Chu nhiQm

,7 Nghi6n criu di6u khiOn t6i uu
!.

trong qu6 trinh cdt got nhdm

dirm bAo chAt luqng cua chi ti€t
dugc gia c6ng.

20r412017
NAFOSTED Thdnh vi6n

nghiOn criu chir
chdt

8
Thi6t kC - chO tao bQ truy6n
cycloid bdng v4t liQu k6t hqp

ldm viOc trong m6i trudng [n
mdn

20r612017 Trudng Chtr nhi€m

7
Nghi6n ciru ndng cao hiOu sudt

ndng luong crla qu6 trinh cit
ggt th6ng qua t6i rru h6a

2017, dang
thqc hiQn

NAFOSTED Thirnh vi6n
nghiCn criu chtr

ch6t

2. C6c c6ng trinh khoa hqc dd c6ng b6 (thuQc danh muc HQi d6ng Gi6o su Nhd nu6c

quy dfnh): R
TT TGn cdng trinh

T6c gifr Nim
^ ,Acong Do

T€n t4p chi
RUONG

al HQ(

\HAlRA$

t-

I

Optimisation of high-speed
milling process parameters

using statistical and soft
computing methods

Ngoc-Hien Tran,
Tien-Dung Hoang
and Xuan-Phuong

Dang

20t9

Maejo Int. J. Sci.
Technol (ISSN 1905-
7873) (accepted paper)

2

Parameters Optimization of
Milling Process of Mould
Material for Decreasing
Machining Power and Surface
Roushness Criteria

Trung-Thanh
NGUYEN, Quoc-

Floang PHAM, Xuan-
Phuong DANG. Tat-
Khoa, DOAN, Xuan-

Huns LE

20r9

journal Tehnidki
vjesnik/Technical

Gazette
(accepted paper)

a
J

Design of Advanced Injection
Mold to Increase Coolins
Efficiency

Hong-Seok Park,
Xuan-Phuong Dang,
Dinh-Son Nguyen,

Saurabh Kumar

2019

lnternational Journal of
Precision Engineering
And Manufacturing-
Green Technology.

4

Thi€t ke - ch6 t4o bQ truy€n
, ,,1cycloid bdng v4t liQu kdt hqp

ldm viQc trong m6i trudng dn

mdn

Ddng XuAn Phuong

2018

T4p chi Ph6t trien khoa
hoc c6ng nghg, tQp20,

s6 rs-zotz, ISSN
18s9-0128 (DH Qu6c
eia TP }IO Ctri Minh)



5

Constrained Multi-Obj ective
Optimization of EDM
Process Parameters Using
Kriging Model and Particle
Swarm Alsorithm

Xuan-Phuong Dang

2018

Materials and
Manufacturing Process,
Volume 33.2018 - Issue

4, phuong phfip.397-
404

6

Multi- Obj ective Optimization
of Turning Process of
Hardened Material for
Energy Efficiency

Hong-Seok Park,
Trung-Thanh

Nguyen, Xuan-
Phuong Dang

20t6

International Journal of
Precision Engineering

and Manufacturing, Vol.
17, No. 12,pp.1623-
1631, December 2016

7

Energy-Efficient
Optimization of Forging
Process Considering the
Manufacturing History

Hong-Seok Park,
Trung-Thanh

Nguyen, Xuan-
Phuong Dang 20t6

International Journal of
Precision Engineering
And Manufacturing-

Green Technology, Vol.
3, No. 2,pp.147-154

APRIL 2016

8

Multi- obj ective Optim rzation
of the Heating Process for
Forging Automotive
Crankshaft

Hong-Seok Park,
Xuan-Phuong Dang

20t5

Journal of
Manufacturing

Science and
Engineering,Yol. I37,

20t5

9

Development of an Electro-
mechanical Driven
Broachins Machine

Hong-Seok Park, In-

Soo Park, Xuan-
Phuong Dang

20t5

Journal of the Korean
Society of Manufacturing

Technology Engineers
24:l Q015) 007-014

t0

General frameworks for
optimization of plastic
inj ection molding process
parameters

Xuan-Phuong Dang

20t4
Simulation Modelling
Practice and Theory, 4l
(2014) rs-27

l1

Reduction of heat losses for
the in-line induction heating
system by optimization of
thermal insulation

Hong-Seok Park,
Xuan-Phuong Dang,

Gyu-Bong Lee 20r3

International Journal Of
Precision Engineering
And Manufacturing
(paper accepted, will be

oublished in Mav/2013)

t2
A Study on the Heat Losses
Reduction for the In-line
Induction Heating System

Park Hong Seok,
Berend Denkena,

Dang Xuan Phuong.
Jan Henjes and Ingo

Ltiken

20t2

ISGMA2Ol2
(International symposium
on Green manufacturins
and Applications),
August, 27-29,20121
Jeiu- Korea

I3
Development of plastic front
side panels for green cars

H.S. Park, X.P.
Dang, A.

Roderburg, B. Nau 2012

CIRP Journal of
Manufacturing Science
and Technology, Vol.6,
Issue 1, pp.44-52
(2012)

t4

Optimization of the In-line
Induction Heating Process for
Hot Forging in Terms of
Saving Operating Energy

Hong-Seok Park and
Xuan-Phuong Dang

20t2

International Journal Of
Precision Engineering
And Manufacturing
Vol. 13, No. 7, pp. 1085-
I 093



15

Design and simulation-based
optimization of cooling
channels for injection mold

Hong-Seok Park and
Xuan-Phuong Dang

2012

Book chapter, New
Technologies-Trend,
Innovations and
Research/OpenlnTech
2012

)
I

il

t6
Nghi6n cuu 6p dqng k! thuat m6
hinh toan hgc gAn dring trong t6i
uu hoa thi€t kC kY thuat

.Eing Xudn Phuong
2012

T4p chi KHCN Thty s6n,

s61,2012

I7

Design of U-shape milled
groove conformal cooling
channels for plastic injection
mold

Xuan-Phuong Dang
and Hons-Seok Park

201r

International Journal of
Precision Engineering
and Manufacturing, Vol.
12, No. 1, February,
2011, pp. 73-84

18

Development of a fiber-
reinforced plastic armrest

frame for wei ght-reduced
automobiles

Hong-Seok Park and

Xuan-Phuong Dang
2011

International Journal of
Automotive Technology,
Vol. 12, No. 1, FebruarY,
2011, pp.83-92.

t9

An application of ANN-GA
hybrid approach on modeling
and optimizing roll forming of
aluminum car doorbelt

Hong-Seok Park,
Tran Viet Anh and

Xuan-Phuong Dang
2011

International Journal of
Modern Manufacturing
Technologies, Vol. III,
No. 1/ 20lI,pp:57-66

20

Development of short hber-
reinforced plastic front side
panels for weight-reduced
automobiles

Hong-Seok Park and

Xuan-Phuong Dang 20tr

CIRP 44th Conference
on Manufacturing
Systems, Madison
Wisconsin. USA

21

A study on the inline induction
heating for forging in terms of
saving operating energy

Hong-Seok Park and
Xuan-Phuong Dang
and Guy-Bong Lee

2011

International sympostum
on green manufacturing
and application
(ISGMA2O11), Seoul
National University,
Korea

22

Structural optimization based

on CAD-CAE integration and

metamodeling techniques

Hong-Seok Park and
Xuan-Phuong Dang 20t0

Computer-Aided Design,
Volume 42,Issue 10,

October 2010, Pages

889-902

z)

Optimization of conformal
cooling channels with array of
baffles for plastic injection
mold

Hong-Seok Park and
Xuan-Phuong Dang

20r0

lnternational Journal of ..
Precision Engineering '
and Manufacturing, Vol.)
I l, No.6. December. G/
2010, pp. 1-12. //l

24

Development of a retention
mechanism for minimizing
defective overlap in film insert
moldins

Hong-Seok Park and
Xuan-Phuong Dang 20r0

International Forum on I
Strategic Technology
(rFosT)

25

Development of a green

manufacturing process for
making a chrome -like radiator
grill

Hong-Seok Park and
Xuan-Phuong Dang

2010

2lst
DAAM International
World symposium,
Volume 21, No.l, pp:
0037-0038,2010

26

Development of plastic fender
for weight -reduced
automobiles

Hong-Seok Park and
Xuan-Phuong Dang 20r0

KSAE 2010 Annual
Conference



27

Structural optimization of
mechanical components using
radial basis function and CAD

Hong-Seok Park and
Xuan-Phuong Dang 2009

KSAE 2009 Annual
Conference

28
Design optimization of a
plastic armrest frame

Hong-Seok Park and

Xuan-Phuong Dang,
. Gyu Bong Lee

2008

Proceeding of
International Conference
on Sustainability and
Remanufacturing VI,
September 29 - October
1, Busan, Korea, pp: 120-
125

29

Nghi6n criu tr,r dQng ho6 viQc

tinh to6n tay ddn 6n dlnh tdu
thuf ldm vi6c tr€n mdt nu6c c6

s6ns nhd c6ne nghg CAD

D[ng XuAn Phuong

2007 Tao chi Thuv sAn

30
LIng dung Excel d0.giai bdi
to6n dQng hgc ccr c6u phang

D{ng XuAn Phucrng
2007

T4p chi Khoa hoc cOng

nsh6 Thuy sAn

31

Tinh to6n ki6m tra bOn c6nh'' " ' :chAn vit tdru thu! bdng phuong
ph6p phAn ttr htu h4n vd c6ng
nsh6 CAD

D4ng XuAn Phuong

2006
T4p chi Khoa hgc c6ng
nghQ Thuy sin

a^
)Z

Phuong ph6p s6 ho6 c6c dO thi
thuc nshiOm

D[ng XuAn Phucrng
2005

T4p chi Khoa hoc c6ng
nghQ Thuy sin

aaJJ

Nghi0n criu gia c6ng tinh c6nh

chAn vit tr€n m6y phay CNC 3

truc

Ddng XuAn Phucrng
2004

T4p chi Khoa hoc cOng

nghO Thiry sin

TRUONG

E}AI H

Hoc vA coNe leHi
Ngutli khai ki t6n

qn!{rrW
PGS.TS. Ding Xuffn Phuong



BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRTIONG DAI HOC NHA TRANG

r. Lv LICH sO LUqc
H9 vd t6n: NGUYPN Htru THAT

Ngdy, thrlng, ndm sinh: 20-10-1977

QuO qutln: Qu6ng Ngdi

Hgc vi cao nh6t: Tii5n si

Chric danh khoa hoc cao nh6t:

CQNG HOA XA ngr CHU NGHIA VrET NAM
DQc lfp - Tq do - Hgnh phrlc

Khdnh Hda, ngdy I9 thdng 09 ndm 20j9

Lf LICH KHoA HQC

Gi6i tinh:Nanl

Noi sinh: Quang Ngdi

DAn tQc: kinh

NAm, nudc nh6n hoc vi: 2017, Ddi Loan

Nem bO nhiOm:

chric 4r (hiQn tpi hoflc tru6c khi nghi huu): Trucrng BQ m6n chti t4o mriy

Don vi c6ng t6c (hi0n tai ho{c trudc khi nghi huu): Khoa Co khi
Ch5 d ri6ng hodc tlia chi li6n lac: lg0l52l,d H6ng Phong, Phu6c H6i, Nha Trang, Kh6nh Hda
DiQn thoai li6n hQ: CQ:

Fax:

rr. QUA rniNn DAO TAO

NR:

1. Dpi hgc:

HQ ddo t4o: Chinh quy

Noi ddo tao: Trucmg Dai hoc Nha Trang

Nganh hoc: C6ng nghQ Chti tao m6y

Nudc ddo t4o: ViQt Nam

Bing dai hoc2:

2. Sau rlgi hgc

Thpc si ngtufi/chuydn nganh: c6ng nghQ chti Ndm c6p bang: 2005
tpo miiy

Noi ddo tao: Trudmg Dai hgc BK Tp. HCM
TOn lufln vdn: Thitlt tC O AO thriy ilQng

Ti6n si chuy€n ngdnh: K! thuQt Co khi Nam c6p bing:2017

Ncri ddo tao: Ddi Loan
T6n luQn an: DQng lgc hgc mrry c6ng cu vd t6i uu h6a c6c th6ng s6 qu6 trinh phay cimg

DD: 0985557639

Email : thatnh@ntu.edu.vn

1. Ti6ng Anh

2.

Ndm t6t nghiQp: 2001

Ndm t6t nghiQp:

Mric dQ sri dpng: t6t

Mfc dQ sri dung:

3. Ngo4i ngfr:



rrr. euA rRiNH cONc rAc cnuytN vrOn

Thoi eian Don vi cdne tfc C6ng viOc tlf,m nhiOm

2002 -2005 Khoa Co khi, Trudng Dai hgc
B6ch khoa Tp. HCM

Hoc vi6n cao hoc

2005 - 2013 Khoa Ccy khi, Trucmg D4i hgc
Nha Trans

Giang vi6n

20t3 -2017 Trucmg D4i hgc Khoa hoc
img dung, Cao Hing, Edi
Loan

Nghi6n cr?u sinh

2017 -nay Khoa Co khi, Trudng Dpi hqc
Nha Trang

Trucmg BQ m6n Chti t4o m6y

rv. QUA rniNn NGHTtN Cw KHOA HQC

1. C6c i10 tdi nghiOn criu khoa hgc t15 vd dang tham gia (thuQc danh muc HQi d6ng Chric danh
gi6o su nhd nu6c quy <linh):

2' C6c c6ng trinh khoa hqc dd c6ng b6 (thuQc danh muc HQi tt6ng Chric danh gi6o su nhd nu6c
quy ttinh): TOn c6ng trinh, ndm c6ng b6, noi c6ng b6.

TT TGn tI6 thi nghiGn criu NIm bit
tIAu/I.{Im

hohn thinh

uiitei cdp (NN,
BQ, ngirnh,

trudrne)

Trdch nhi$m tham
gia trong ad tei

1 Nghi6n criu chi5 t4o mQt s6
ttd 96 phgc vg ttdo t4o t4i
trudng D4i hoc Nha Trang

2012t20r3 C6p trucmg Cht nhiQm

2 ttri6t k6, ch6 t4o m6 hinh
thi nghiQm sir dqng <lC do
rung dQng vd nhiQt <19 O lan
phUc vU ddo t4o thpc hanh
bdo tri co khi

20t9t2020 C6p trucmg Cht nhi6m

TT

1

TGn c6ng trinh Nim c6ng
b6

TOn tgp chi

Study on cutting forces in

the hard milling of hardened

SKD 6l steel using Taguchi

and response surface

methodology".

2015

The International Conference on

Computing and Precision Engineering,

November 27 -30, 201 S, Taiwan.

aZ
Huu-That Nguyen, euang-

Cherng Hsu* and Chun-

Hrng Liu "Study on

Preform Design of Multi-

2016 2nd Annual 2016 International

Workshop on Materials Science and

Engineering UWMSE2Ol6l, Aug.



Stage Forging for

Connecting Rod to Upgrade

Material Retention Ratio."

I2-I4, 2016 Guangzhou, Guangdong,

China.

J Huu-That Nguyen and

Quang-Cherng Hsu*.
"Surface Roughness
Analysis in the Hard Milling
of JIS SKD61 Allov Steel."

2016 Applied Sciences, Vol.6, No. 6 (2016):
pp.I72.

4 Huu-That Nguyen and

Quang-Cherng Hsu. Study
on Cutting Forces and
Material Removal Rate in
Hard Milling of SKD 6l
Allov Steel.

20t7 Joumal of the Chinese Society of
Mechanical Engineers,38(1):41-51,
March 2017.

5 Anh-Tuan Do and Huu-That
Nguyen. Optimizingon
Surface Roughness and

Materials Removal Rate for
Milling SKD61 Hardened

Steel with Taguchi Methods

and Response Surface

Methodology,

2017 Journal of Science and Technology,
ISSN 2354-0575, No. 14.

6 Ngoc-Chien Vu, Shyh-
Chour Huang and Huu-That
Nguyen "Multi-objective
optimization of surface
roughness and cutting forces
in hard milling using
Taguchi and Response
surface methodology"

2018 Key Engineering Materials (Vol. 773,
pp. 220-224). Trans Tech publications.

Nguy6n Hftu That, LC
Nguy6n Anh VU vd Nguydn
Qu6c Manh. "Nghi6n cr?u
qu6 trinh tiQn cimg th6p
AISI H13 bing phan mem
DEFORM-3D".

2019 Tap chi Co khi Vi6t Nam, s6 6 nAm

TRUONG

DAI H
NHA TRANG

G |(HOA HOC vA c()NG HGHE

Khdnh Hda, ngdy I9 thdng 09 ndm 2019

Ngudi khai kf t6n

TS. Nguy6n Hfru Thit

lNW,W



B9 GrAO DUC VA DAO T4O
TTTUONG DAI HQC NHA TRANG

r. LY LICH SO LuqC
Ho vd t6n: TrAn Hung Trd

Ngdy, t1r6ng, ndm sinh: 13ll0ll6

Que qu6n: Qudng Nam

Hgc vi cao nhdt: Ti0n si

Chuc danh khoa hoc cao nhAt:

C9NG HOA XA HQI CHU NGHIA VIE,T NAM
DQc lAp - Tu'do - H4nh phtic

anh Hda, ngdy,,l.0 thdng 4o ndn*n,trli

t .f llcn KHOA HQC

Gi6i tinh: Nam

Noi sinh: Quing Nam

DAn t6c: Kinh

Nim, nudc nhin hgc vi: 2010
. l r .^

l\am Do nnlem:

NR: DD: 0935272168

Email: tra@ntu.edu.vn

Nim t6t nghi€p: 2008
.4.

Nam tot nglllep:

Chuc vp (hiQn t4i hoac tru6c khi nghi huu): Trudng BQ mdn

Don vf c6ng t6c (hiQn t4i ho4c trudc khi nghi huu): D4i hqc Nha Trang

Ch6 d riOng hodc tlia chi liOn lac: Hdm 10, duong 2/4, Nha Trang

Di6n thopi li6n hQ: CQ:

Fax:

rr. QUA rRiNH DAO T,!O
1. D4i hgc:

FIQ ddo t4o: Chinh qui

Noi ddo tao: DH Nha Trang

Ngdnh hoc: Co khi tdu thuy

Nu6c ddro t4o: Viqt Nam

Bing dai hoc 2:

2. Sau tlai hoc

- Thac si chuy6n ngdnh: Co khi tdu thuy

Noi diro t4o: D4i hgc Nha Trang

Nam cap bang: 2003

- Ti0n si chuy6n ngirnh: Khoa hoc vir k! thuat vat HQu Ndm cAp bdng: 2010

Noi ddo tpo: D4i hqc b6ch khoa Nagaoka, Nhft bdn

- TOn ludn 5n: Failure behaviors of the solid-state friction-welded joints under cyclic
loadings at elevated temperatures.

(,

e



3. Ngo4i ngfr': 1. Anh

2. Nhat

rv. euA rRiNH NcHrtN cuu KHoA Hec
1. C6c dA tdi nghiOn cuu khoa hqc dd vir dang tham gia:

Mtic dQ su dung: Tdt

Mri'c dQ sir dung: Co bdn

#
TRL

DAI
NHA

\

rrr. euA rRiNH cONc rAc cHUYEN tuON

Thd'i eian No'i c6ns tdc Cdns vi6c tlim nhi6m

1999 dtSn nay Dai hgc Nha Trang Giine dav

TT TGn tl6 thi nghiOn crlu NIm bit
ttAu/Nim

hoirn thhnh

DO tii cip (NN,
BQ, nghnh,

trudns)

Trich nhiQm
tham gia trong

d0 tdi
I
I

Nghi€n cuu thi€t k€ ch€ tao
thi€t bi hdn ma sdt

2013/201s
86,

B20t 3-r 3-07
Chil nhi€m

2 Nghi€n citu hdtt cdc tdm
ho.p kint nh6nt bang c6ng
nghg hdn ma sdt tr€n mdy
phav

20r2t2013 Truong TR2012-
13-21

Chir nhiQm

^|J Nghi€n ctiu ch1 tqto thti'
nghiQm cdnh NACA hep kiln
nh6m 5083 bdng lQ thuQt
hdn ma sdt

20t7120t8 Truong TR20l7-
l t-13

Chu nhiQm

2. C6c c6ng trinh khoa hqc dd c6ng b6: (t6n c6ng trinh, nim c6ng b6, noi c6ng b6...)

TT TGn cdng trinh Nim cdng
b6

TGn t3p chf

I
Creep-Fatigue Cracking
Near the Welded Interface
in Friction Welding
Dissimilar Superalloys
INCONEL 718 and MAR-
M24l

2017 Metallurgical and Materials
Transactions A, I 543-1940, 2017, l-10.

2 Effects of friction stir
weldine Darameters on he

2017
Archives of Materials Science and
Engineering/ International OCSCO

2



mechanical properties of
1'1.1075-T6.

World Press, 1897-2764, 2077, 77 (2),
s8-64.

J High cycle fatigue behavior
of the IN718/M247 hybrid
element fabricated by
fiiction welding at elevated
temDeratufes.

2016 Journal of Science: Advanced Materials
and Devices, 2468-2179, 2076, 1 (4),
50 1 -s06.

+ Effect of weld parameters
on the mechanical
properties of FSW
446063-75

20tl ASEAIV Engineering and Technology
Journal

5
Fatigue crack growth
behavior o.f the FSW
AA6063-Ts

20t2 I nt e rna tio n al fati gu e j ourn al

6
Fatigue-creep behavior of
the dissimilar friction
welding of M24l and
IN718.

2008 Superalloys 2008

l I)uong Dinh Hao, Tran
Hung Tra, Investigation of
Effects of Friction Stir
Welding Parameters on
Bending Behavior of
AA7075-T6

20t5 International Journal of Engineering
Research & Technology

8 Effect of the post weld heat
treatments on the fatigue
crack growth behavior
in friction stir welding of a

heattreatable aluminum
allov.

20ls International Journal of Research in
Engineering and Technology, 2319-
1163,2015,4 (3),7-r0.

9
Fatigue crack propagation
behavior relevant to
inhomogeneous
microstructure of friction
stir weldins ,4.,4.6063-T5

20 10
Journal of solid mechanics and
materials engineering

10
Low cycle and thermal-
mechanical fatigue of
friction welded dissimilar
superalloys joint

2008 Journal of solid mechanics and
materials engineering

a
IdNG

H9(
rRAN(

>



Xric nhfln cria ccy quan

PHttNG KHoA HOc vA c0He HenE

,TNWJW
NHA TRANG

Nha Trang,ngiiy thdng ndm

Ngud'i khai ki tOn

(Ghi rd cht\c danh, hoc vi)

TS. TrAn Hu'ng Trir

4



BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRTIONG DAI HQC NHA TRANG

r. r,v LICH so Ltlgc
Hg vd t6n: Ngd Quang Trong

Ngdy, thfng, ndm sinh: l0l9ll974

QuO quan: Kitin Thpy - Hai Phdng
A. -.KHOC Vl CaO nnat: I len sr

Chric danh khoa hgc cao nh6t:

Chric vu hiQn t4i: giing viOn

DiQn tho4i li€n hQ: CQ:

Fax:

rr. QUA rnhvn DAo rao
1. D3i hgc:

H0 ddo t4o: Chinh qui

Noi ttdo t4o: D4i hoc B6ch khoa Dd NEng

Ngdntr hoc: C6ng nghQ Ch6 t4o m6y

Nudc ddo tao: Vi6t Nam

Bang ilpi hoc 2: Qudn tri kinh doanh

2. Sau dSihgc

Thac si chuy0n ngdnh: C6ng nghQ ChO tao m6y

Tdn ludn vdn:

CQNG HOA XA ngr CHU NGHiA VrET NAM
DQc lflp - Tg do - H4nh phfc

Khdnh Hda, n thdng r(o ndm p(!

lf r,1cn KHoA Hec

Gi6i tinh: nam

Noi sinh: HAi phdng

Ddn tQc: Kinh

Ndm, nu6c nhQn hoc vf: 2018, Li6n bang Nga

Ndm b6 nhiQm:

NR: DD: 0979 182lI9
Email: trongnq@ntu.edu.vn

Dcrn vi c6ng t6c: Khoa Co khi - Dai hgc Nha Trang

Chd d ri0ng hodc dia chi 1i6n l4c: Di6n Th4nh, Di6n Kh6nh, Khanh Hda

Ndm tdt nghiQp: 1998

Ndm t6t nghiQp: 2010

NIm c6p bdng: 2006

Noi <ldo t4o: Ucraina

Ti6n si chuyon ngdnh: cong nghQ ch6 t4o mriy Ndm c6p bing: 20lg

Noi ddo t4o: Li6n bang Nga
T6n lu4n itn "Dtrmb6o ch6t lug,ng gia c6ng phay tr6n ccy sd vfln dung qui luqt hinh thdnh l6p bC
mat".

l. Nga vdn

2. Anh vdn

Mfc clQ sir dung: kh6

Mric tI6 su dgng: TB

3. Ngo4i ngfr:



rrr. euA rniNn cdNc rAc cnuyfN vl6N

Thoi sian Dcrn vi cdns tfc C6ne viOc rlim nhi6m

1998-2001 C6ng ty Dudrng Khrlnh Hda KV su thiCt kC

200t-2003 C6ng ty Bao b\312 KV su thitit k6

2003-2004 Hgc ti6ng Nga t4i Khoa DU bi
Trudqg DHBK Kharcov

2004-2006 Hgc cao hoc tai Trucrng DHBK
Kharcov

2007-2010 Xi nghiOp Co khf Khatoco K! su ttri0t t<C

201O-nay D4i hgc Nha Trang Gi6ns viOn

rv. QUA rniNn NGHTtN Cw KHOA HQC

1: C6c dO tdi nghiOn cuu khoa hoc dd vd dang tham gia (thuQc danh mgc HQi ct6ng Chric danh
giiio su nhd nu6c quy tl!nh):

2' C5c c6ng trinh khoahqc ttd c6ng b6 (thuQc danh mpc HQi d6ng Chirc danh gi6o su nhd nu6c
quy dinh): TOn c6ng trinh, ndm c6ng b6, noi c6ng b6.
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Influence of technolosical
factors of blade processin! on
the forming of the defect layer

Intemational Conference on Modern
Trends in Manufacturing Technologies
and Equipment (ICMTMTE ZOfil
(Sevastopol, Russia, September ll_15.
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20r5 SWorldJoumal: [onJine International
periodic scientific journal] - No. 8, vol.
Jl1510 (Mav)
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Bg crAo DUC vA oAo rAo
TRTIONG DH NHA TRANG

r. LY LICH SO LrIgC
H9 vd t6n: Nguydn Vdn Tuong

Ngdy, th6ng, n6m sinh: 30lI2lIg7l

QuO quSn: Quing Ngdi

Hgc vi cao nh6t: Titin si

Chric danh khoa hoc cao nh6t:

Chric vp hiQn t4i: Trudng khoa

Fax: 058.3831147

rr. euA rniNn DAo rAo
l. D4i hgc:

HQ ddo t4o: Chinh quy

Noi ddo tao: Trudng Eai hgc Nha Trang

Ngdnh hoc: Co khi tdu thuydn

Nu6c dho tao: ViQt Nam

Bing d4i hgc 2: Che;t4o m6y

CQNG HOA XA HQr CHO NGrriA vrEr NAM
DQc lgp - Tr; do - H4nh phrftc

Khdnh Hda, ngdy ll thdng o r ndm 2018

l.f llcH KHOA HQC

Gi6i tinh: Nam

Noi sinh: Qu6ng Ngdi

Ddn tQc: Kinh

Ndm, nu6c nhfln hqc vi: 2009, S6c

Ndm b6 nhiOm:

DD: 0982354509

Email : tuong@ntu.edu.vn

Ndm t6t nghi6p: 1996

Nlm t6t nghiQp: 1998

Don vi c6ng t5c hiQn t4i: Khoa Co khi, Trudng DH Nha Trang

ch6 d ri6ng ho{c dla chi liOn lqc:24/7,phric son, Nha Trang, Kh6nh Hda
Di6n tho4i li6n hQ: CQ: 0258. 3832068 NR:

2. Sau d4i hgc

- Th4c si chuyOn ngdnh: Kf thuat Co khi Ndm c6p bing: 2001

Noi ddo tao: Dai hgc Nha Trang

TOn lu6n vdn:-Nghi6n criu 6nh hycrng cria m6t sd ch6 dd trong quy trinh dric bpc trugc
composite tr6n ndn PE tdi chinh cnat ci ti, triboiogy cria n6.

- Ti6n si chuyOn ngdnh: Chti t4o m6y Nim c6p bing: 2009

Noi tldo tao: Trudng Dai hgc K! thudt Liberec, CQng hda Sdc

TOn lu4n 6n: Ch6 tao bO mdt phric tap.

3. Ngo?i ngil: 1. Ti6ng Anh Mric dQ sri dUng: Thanh th4o
I



2. Titing S6c Mric <lQ sri dpng: Co ban

rrr. euA rRiNH cONc rAc cHUyf,N vrON

IV. euA rniNn NGHTf,N cuU KrroA Hgc
l. C6c dO tdi nghiOn criu khoa hgc dE vd dang tham gia:

Thdi gian Noi c6ng tic C6ng viQc tlf,m nhiQm

1997-2003 Khoa Ccy khi, Dai hgc Nha Trang Gidng vi6n

2003-2006 Khoa Co khi, D4i hgc Nha Trang Ph6 trudng bQ mdn

2006-2009 DH Ky thuflt Liberec Nghi6n criu sinh

2009-2010 Khoa Co khf, Dai hgc Nha Trang Ph6 trudng bQ m6n

2010-20r1 Khoa Co khf, D4i hgc Nha Trang TruOng bQ m6n

20rt-20t3 Khoa Co khi, D4i hgc Nha Trang Ph6 truong Khoa

2013-nay Khoa Co khi, D4i hgc Nha Trang Tru<rng Khoa

TT TGn dG tii nghiGn criu NIm bIt
tIf,u/NIm

hoirn thirnh

Dd tdi c6p (NN,
BQ, nginh,
trulne)

Tr6ch nhiQm
tham gia trong

de ai
I M6 ph6ng trung tdm gia

cdng dimg CNC 3 tryc
Bridgeport VMC 2216
XV vd l4p chucmg trinh
h4u xri ly cria n6 dirng cho
qu6 trinh gia c6ng 60,
phgc vp ddo tao vd nghiOn
criu khoa hoc

20t0t20ll Trudrng Cht nhiQm

2 XAy dpg mQt s6 bdi thsc
hdnh 6o vC gia c6ng trOn
m6y phay vd tiQn CNC
phUc vU ddo tao

20tt/2012 Trudrng Cht nhiOm

a
J Thi6t kO vd chO tpo thiOt

bi qu6t laser dtrng trong
k! thuflt ngugc phgc vg
ddo tao

20t2t20r3 Trudrng Chri nhiQm

4 Nghi6n criu thitlt kti, chti
t4o vd tht nghiOm khcrp
h6ng.nhdn tao todn phan,
md s6: KC.03.24/11-15

201412016 Nhd nudc Thanh viOn chinh

2



2. C6c c6ng trinh khoa hgc dd c6ng b6: (tOn c6ng trinh, ndm c6ng b6, noi c6ng b6...)

TT TGn cdng trinh NIm c6ng
.b6

TOn t4p chi

I Modeling concave
globoidal cam with
swinging roller follower:
a case study

2008

International Conference on
Academy of Science, Engineering
and Technology,
Singapore.
ISSN: 2010 - 3140

2

CAD techniques on
modeling of globoidal
cam

2008

3rd International Conference on
Manufacturing System- Today and
Tomorrow,
Liberec, Czech Republic
ISBN: 978-80-73 7 2-41 6-0

a
J Modeling concave

globoidal cam with
Indexing turret follower:
A case study

2009

International Journal of Computer
I ntegrated Manufacturing
ISSN
0951-192X (print)
1362-3052 (online)

4 Virtual animation
checking interference
sloboidal cam

for
of 2009

Modern Machinery Science Journal
ISSN: 1803-1269

5

A practical approach to
machine free-form
surlaces

2009

4th International Conference on
Manufacturing System- Today and

Tomorrow,
Liberec, Czech Republic
ISBN: 91 8-80-1 31 2-5 4l -9

6

Matlab-based
programming for free-
form surface partitioning

2009

4th International Conference on
Manufacturing System- Today and
Tomorrow,
Liberec, Czech Republic
ISBN: 97 8-80 -7 37 2-5 4I -9

l
A practical approach for
parttioning free-form
surfaces

20t0

International Journal of Computer
Intergrated Manufacturing.
ISSN
0951-192X (print)
1362-3052 (online)

8 Xdy dqng trung t6m gia
c6ng 6o Bridgeport VMC
2216 XV

2012
T4p chi Khoa hoc vdr C6ng nghQ

Thuj'sAn
ISSN: 1859-2252

9 X6y dpng mQt s6 bdi thgc
hdnh Ao vd v4n hdnh m6y
ti6n vir m6v ohav CNC

20t2
T4p chi Khoa hgc vd C6ng nghC

Thuj'sin
ISSN: 1859-2252

10 Some advanced
CAD/CAM techniques

2013
Annual International Conference
Manufacturine Svstems Today

lth
on
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for free-form surface
machinins

and Tornorrow,
Liberec, Czech Republic
ISBN 91 8 -80 -7 49 4-024 _8

11 Chia virng vd x6c dinh
bi6n c6c ving tr6n bd mflt
tg do

20t3
HQi nghf Khoa hoc. vd c6ng ngh6
todn qu6c ve ccy khi lAn thf IIi
ISBN: 97 8-604-61 -0061 -6

t2
ChO t4o m6y qu6t laser
3D si6 16

2013
HQi nghi, Khoa hoc. vd cong nghQ
toan qu6c vd co khi lAn rhf III
ISBN: 97 8-604-61 -0061 -6

13 Phin m6m nhAn d4ng vd
x! ly dir liQu 3D cria chi
tiCt gidy

20t3
H6i nghf Khoa hoc. vd c6ng nghO
todn qu6c vd co khi lAn thu IIi
ISBN: 97 8-604-61 -0061-6

t4
Thi6t bi tU d6ng mdi chi
rict giay 2013

H6i nghi Khoa hoc vd c6ng nghQ
todn qu6c vd co khi lAn thf IIi
ISBN: 91 8-604-67 -0061 -6

15
Thiet.bi tW d6ng b6i keo
chi ti6t gidy 20t3

HQi nghi Khoa hoc. vd c6ng nghO
todn qu6c vd co khi lAn thf III
ISBN: 97 8-604-67 -0061 -6

T6
M6y b6n hdng dung c6ng
ngh6 di dQng

2013
Hdi nghi Khoa hoc. vd c6ng nghQ
todn qu6c vd co khi lAn thir IIL
ISBN: 97 8-604-67 -0061 -6

t1 \46 hinh h6a co c6u cam
IglObdrt cdn quay tir

chuong . trinh gia c6ng
di6u khi6n s6

2014
Tap chf Khoa hoc vir C6ng nghC
Thuy sAn

ISSN: 1859-2252

l8 6ng
hring

Thi6t k6 dao chu6t
ttiy xuong dr)i kh6p
heo

20t5 HQi nghi toin qu6c M6y vd Co c6u
2015

I9 Thi6t k6 dAu doa 6 c6i
khdp h6ne heo

20t5 HQi nghi todn qu6c m6y vd mo c6u
20r5

20 Thiet kd kh6p h6ng todn
phdn kh6p h6ns heo

20t5 HQi nghi todn qu6c mily vh 
"o 

cfi
20r5

2l X6c dinh kich thudc vd
bi6n d4ng cria kh6p hring
heo tir phim X-quang s6

20Is HQi nghf todn qu6c mrly vd co c6u
20Is

22 Do dQ nh6m bO mdt chi
titlt chom cira kh6p hdng
todn phAn

20t5 HQi nghf khoa hoc vd c6ng nghQ todn
qu6c v0 co khi lAn thir IV
ISBN: 9786041336906

z) Thiet k0 chi ti6t l6t trong
cria khcrp h6ng todn phAn
cho nguoi Vi0t Nam

20t5 HQi nghi khoa hoc vd c6ng ngh6 todn
qu6c vO co khi lAn thri IV
ISBN: 9786041336906

24 Measuring geometric
parameters of proximal
fernur by using reverse

2016 5th World Conference on
Applied Sciences, Engineering &
Technology

4
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25 Design of femoral head in
total hip for Vietnamese
oatients

20t6 5th World Conference on
Applied Sciences, Engineering &
Technology

26 Manufacturing method of
spiral bevel gears based
on CAD/CAM and 3-axis
machinins center

201 8 MM Science Journal

ISSN: l8Q3-1269
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BQ GIAO DVC VA DAO TAO
TRUONG DAI HQC NHA TRANG

r. Lv LICH so Lugc
H9 vd t6n: LO Nguy6n Anh Vfr

Ngdy, th6ng, ndm sinh: 3010811982

QuC quiin: Kh6nh Hoa

Hgc vi cao nhAt: Ti0n si

Chuc danh khoa hoc cao nh6t:

Nganh hoc: Co khi Thitit k6 m6y

Nuoc diro tao: ViQt Nam

Bang <tai hgc 2:

2. Sau dr4i hgc

Thac si ngdinh/chuy6n ngdnh: Ccv khf Chd t4o
m6y

CQNG HOA XA rrQr CH0 NGHIA Vr[r NAM
D$c l$p - Tq do - II4nh phric

Khdnh flia, ngdy4o rhdng4o ndm2slJl

t .f t lcH KHOA HQC

Girii tfnh: Narn

Noi sinh:Ninh Hoa, Klrirnh Hoa

D6n t(^rcr: Kinh

Ndnr, nu'6c nhdn hoc vi: 2017, Diri Loan

Nam b6 nhi6m:

NR: DD:0905.010.646

Enrail : vulna(rDntu.edu.v n

Chrlc vu (hiQn tpi ho4c trudc khi nghi huu): Truring IIM Co K! thuqt

Dcrn vi c6ng t6c (hiQn t4i ho4c tru6c khi nghi huu): B0 mdn Co k! thudt, Khoa Xdy dgng

ChA e ri6ng hoic dia chi liOn lac: Ld 4l TriQu Quang Phpc, KDC Ht)n XOn, Phudng

Vinh Hoa, Nha Trang, Kh6nh l{da.

DiQn tho4i li6n hQ: CQ:

Fax:

rr. QUA rRiNH DAO TAO

1. D4i hgc:

Hq ddo t4o: Dai hoc chinh quy

Noi ddo tao: Trucvng D4i hgc Su pham K! thu4t. Thrinh phO HO Chf Minh

Ndnr l6t nghiQp: 2005
.i.

Nam tot ngnrgp:

Nam c6p bing: 2008

Noi d:io t4o: Trucrng D4i hgc Su pharn K!
thu6t,'fhinh ph6 H6 Chi Minh

TCn luAn virn: Nghi6n cfu lg'c khi dQng tirc dung l6n bi€n d4ng c6nh chuy0n rfdng gAn rn4t gi6i
han c6 hinh hoc phric t4p dung Fluent

Ti6n si chuydn ngdrnh: Ccv khi Ndm c6p b'ang:2017

Noi diio tgo: Trucrng d4i hgc khoa hgc ring
dung Cao Flung, Ddi Loan

TRUdN

OAI H(

T€n luAn 6n: Influence of aluminum nanoparticles aclditives on the tribological properties of



lubricating oils.

3. Ngo4i ngit:

--lIBrirglsle!ViQn Khoa hgc vd C6ng
nghQ tinh to5n Tp.HCM
Trucrng D4i hgc Nha 1-rang

rv. euA rRiNil NGHITN cilU KIIOA HQC
,,\..' , rr | 1+ \ -r ,l : /)1, 1- l-,-l- -^^--^Tr1: Jl. Cdc d0 tiri nghi€n cuu khoa hoc rJd vd clang tham gia (thuQc danh muc HQi dfrng Chuc danh

gi6o su nhd nudc quy dinh):

TT TGn tlii

2

J

2. C6c c6ng trinh khoa hgc dd c6ng b6 (thuQc danh
quy dfnh): TOn cdng trinh, ndm c6ng b6, noi c6ng b6.

H6i d6ns Chric danh si6o su nhir nuoc

TT T0n

I Study on h

process o1-

by using d

software

2. Optimizat
roughncss
in MQL h

AISI Hrr r

3. Determir
conditior
milling o
SKD6I s

4. lnvestigal
blind via
COffipOUnr

nm nd:Y\

c6ng trinh T6n t3p chf

2019 T4p chi co khi ViQt Nam

Advances in engineering research and

synrposium

1. Ti€ng Anh

2.

cONc rAc cl{uvtN rrroN

thi nghiGn crfru

NIm cdng
bii

hard turning
,1- l-113 steel AISI
deform-3D

lion of surface
; and cutting foroe
rard-milling of
steel

Milc d0 sir dung: T6t

Mf'c d0 s[r dung:

application: Proceedings of the
international conference

1" Korea-Vietnam ioint internationalmination of cutting
tions for the hard
rg o1'hardened
1l steel

tion on drilling
ofepoxy

Ld wafer by 532
VOa laser

rrr. QUA TRTNII

2008-20 1 0

20 I O-nay

Nghi0ncriu vi6n

Giang vi6n

Di: tdi cdp (NN,
BQ, nghnh,

Trich nhiQm tham
gia trong eiitei

Journal of manufacturing processes



Influence of Alurninum
nanoparticles additives on
tribological properties o1'

base oil
Tribological properties of
Alurninum nanoparticles
as additives in an aqueous

lvcerol solution
Adhesion of SiO2 thin
films to plasma-treated
SUS304 stainless steel

substrates
Anh huong cua dang mflt
gidi h4n l6n lyc khi <lQng

t5c dung l6n bi6n d4ng
c6nh
Nghidn criu 6nh hucrng

cira mflt gidi h4n lOn lgc
khf dQng tric dgng l6n
bi€n dane c6nh

Key engineering rtraterials

Applied sciences

i'fr" Jo*"al of adhesion

Ftdi 
"gni 

co hoc thuy khi todn qu6c

FIQi nghi co hgc todn qu6c

Khdnh l{da, n p thdngzl) ndm2UJ

Nguoi khai ki tOn

(Ghi rd chtjrc danh, hoc vi)

TS. LO NGUYEN ANTI V[]

X:ic nhin cta co t

Hqc vi{ c0Hs HSHq

vftilrw
DAI HQC
NHA TRANG
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ĐỀ CƯƠNG CÁC HỌC PHẦN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa: CƠ KHÍ   

Bộ môn:  Chế tạo máy     

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần:  

Tên học phần:      

- Tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu ngành kỹ thuật cơ khí 

- Tiếng Anh: Research Methods in Mechanical Engineering     

Mã học phần:       Số tín chỉ: 2(1,5-0,5)  

Đào tạo trình độ: Tiến sĩ       

Học phần tiên quyết:   

2. Mô tả tóm tắt học phần:   
Một số công cụ, kỹ thuật hiện đại dùng trong nghiên cứu ngành Kỹ thuật cơ khí; 

Khai thác dữ liệu phục vụ nghiên cứu ngành Kỹ thuật cơ khí; Viết kỹ thuật; Trình bày 
kỹ thuật. 

3. Mục tiêu: 

Cung cấp một số kiến thức và kỹ năng nâng cao về phương pháp nghiên cứu 
khoa học để giúp nghiên cứu sinh áp dụng trong nghiên cứu khoa học cũng như trong 
học tập ngành kỹ thuật cơ khí. 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):  

Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 

a) Áp dụng các công cụ, kỹ thuật hiện đại trong nghiên cứu khoa học. 

b) Khai thác tài liệu phục vụ nghiên cứu. 

c) Viết một bài báo khoa học về một chủ đề thuộc lĩnh vực nghiên để trình bày 
tại một hội thảo khoa học quốc gia. 

d) Báo cáo kết quả nghiên cứu. 

5. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

KQHT 
Số tiết 

LT TH 
1 
 

1.1 
1.2 
1.3 

Một số công cụ, kỹ thuật hiện đại dùng trong 
nghiên cứu ngành Kỹ thuật cơ khí 
Thu nhận và phân tích dữ liệu 
Thống kê mô tả 
Các kỹ thuật tối ưu hóa 

a, c 10 2 

2 
 

2.1 
2.2 
2.3 

Khai thác tài liệu phục vụ nghiên cứu ngành Kỹ 
thuật cơ khí 
Khai thác patent 
Khai thác nguồn tạp chí ngành cơ khí  
Kỹ thuật tìm kiếm thông tin 

b, c, d 3 1 



 2

3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 

Viết kỹ thuật 
Các thuộc tính của viết kỹ thuật  
Chiến lược viết kỹ thuật 
Bài báo kỹ thuật 
Bài sáng chế 
Bài báo nghiên cứu 
Báo cáo kết quả nghiên cứu 
Trích dẫn  
Đạo văn 

c, d 6 4 

4 
4.1 
4.2 

Trình bày kỹ thuật 
Thuyết trình  
Trình bày bằng poster 

d 1 3 

6. Tài liệu dạy và học:  

STT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ khai 
thác tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 

Dipankar 
Deb 
Rajeeb Dey 
Valentina E. 
Balas 

Engineering 
Research 
Methodology 
A Practical 
Insight for 
Researchers 

2019 Springer Thư viện 
ĐHNT 

x  

2 
David V. 
Thiel 

Research 
Methodology 
for Engineers 

2014 
Cambridge 
University 
Press 

Thư viện 
ĐHNT  x 

3 

Vũ Cao 
Đàm 

 

Phương pháp 
luận nghiên 
cứu khoa học 

1999 
Khoa học 
& Kỹ thuật 

Thư viện 
ĐHNT 

 x 

4 

Nguyễn 
Đăng Bình, 
Nguyễn 
Văn Dự 

Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học 

2010 
Khoa học 
& Kỹ thuật 

Thư viện 
ĐHNT x  

5 

Vinayak 
Bairagi, 
Mousami V. 
Munot 

Research 
Methodology: 
A Practical 
And Scientific 
Approach 

2019 Chapman 
and Hall 

Thư viện 
ĐHNT  x 

6 David V. 
Thiel 

Research 
Methodology 
for Engineers 

2014 
Cambridge 
University 
Press 

Thư viện 
ĐHNT  x 



 3

 

7. Đánh giá kết quả học tập:   

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Chuyên cần a, b, c, d 20 

2 Viết và thuyết trình một bài báo khoa học a, b, c, d 40 

3 Thi kết thúc học phần a, b, c, d 40 
   
  GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
  (Ký và ghi họ tên) 

   

  TS. Nguyễn Hữu Thật  

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 
 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  
 
 
 
          TS. Nguyễn Văn Tường TS. Nguyễn Hữu Thật  
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa: CƠ KHÍ   

Bộ môn:  Chế tạo máy     

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần:  

Tên học phần:      

- Tiếng Việt: Thiết kế và phân tích thí nghiệm nâng cao 

- Tiếng Anh: Advanced Design and Analysis of Experiments    

Mã học phần:        Số tín chỉ: 
 2(1,5-0,5)   

Đào tạo trình độ: Tiến sĩ       

Học phần tiên quyết:   

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

Hồi qui tuyến tính tổng quát; Đánh giá chất lượng mô hình toán; Các thiết kế thí 
nghiệm bậc hai và tối ưu hóa; Phần mềm hỗ trợ tính toán (Excel, Minitab). 

3. Mục tiêu: 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức nâng cao về thiết kế và phân tích 
thí nghiệm bao gồm phân tích hồi qui và phương sai đa biến, phi tuyến, logistic, kiểm 
định sự tương thích của mô hình toán, cách thiết kế thí nghiệm theo các mặt đáp ứng 
bậc hai và phân tích các mặt đáp ứng thu được 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):  

Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 
a) Sử dụng thành thạo ma trận để giải bài toán hồi qui tuyến tính tổng quát. 
b) Đánh giá được tính tương thích của mô hình hồi qui với dữ liệu. 
c) Xây dựng được các ma trận thí nghiệm theo mô hình bậc hai. 
d) Phân tích các mô hình bậc hai thu được. 
e) Sử dụng được phần mềm Minitab và Excel để hỗ trợ tính toán. 

5. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

KQHT 
Số tiết 

LT TH 
1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

Hồi qui tuyến tính tổng quát  
Mô hình hồi qui tuyến tính tổng quát 
Tiếp cận hồi qui theo phương pháp ma trận 
Hồi qui phi tuyến 
Bài tập 

a 6 
 

2 
 

2 
2.1 
2.2 
2.3 

Đánh giá chất lượng mô hình toán 
Kiểm định mô hình toán theo Fisher/Student 
Phép thử Lack of fit 
Bài tập 

b 6 
 

2 
 

3 
3.1 
3.2 

Các thiết kế thí nghiệm bậc hai và tối ưu hóa 
Tính chất các mặt bậc hai 
Mô hình Composite 

c, d 7 
 

3 
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3.3 
3.4 
3.5 

Mô hình Box-Benhkein 
Tối ưu hóa 
Bài tập 

4 
4.1 
4.2 

Phần mềm hỗ trợ tính toán 
Excel 
Minitab 

e 0 4 

6. Tài liệu dạy và học:  

STT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ khai 
thác tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 

John  Neter, 
Michael H. 
Kutner, 
Christopher 
J. 
Nachtsheim, 
William 
Wasserman  

Applied Linear 
Regression 
Models 

1990 IRWIN Thư viện 
ĐHNT 

x  

2 
Jacques 
Goupy 

Plans 
d’expériences 
pour  surfaces 
de réponse 

1999 Dunod 
Thư viện 
ĐHNT  x 

3 Tô Cẩm Tú  
Thiết kế và 
phân tích thí 
nghiệm 

1999 
Khoa 
học & 
Kỹ thuật 

Thư viện 
ĐHNT 

 x 

4 
Nguyễn 
Văn Tuấn  

Phân tích số 
liệu và tạo biểu 
đồ bằng R 

2005 
Khoa 
học & 
Kỹ thuật 

Thư viện 
ĐHNT x  

5 
Douglas C. 
Montgomer
y 

Design and 
Analysis of 
Experiments 

2017 
John 
Wiley & 
Sons 

Thư viện 
ĐHNT 

 x 

6 
John 
Lawson 

Design and 
Analysis of 
Experiments 
with R 

2014 
CRC 
Press 

Thư viện 
ĐHNT 

 x 

7 

Angela 
Dean, Max 
Morris, 
John 
Stufken, 
Derek 
Bingham 

Handbook of 
design and 
analysis of 
experiments 

2015 
CRC 
Press 

Thư viện 
ĐHNT 

 x 
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7. Đánh giá kết quả học tập:   

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Chuyên cần a, b, c, d 20 

2 Kiểm tra giữa kỳ a, b, c, d 30 

3 Thi kết thúc học phần a, b, c, d 50 
   
  GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
  (Ký và ghi họ tên) 

   

  PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa  

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 
 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  
 
 
 
         TS.  Nguyễn Văn Tường TS. Nguyễn Hữu Thật  
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa: CƠ KHÍ   

Bộ môn:  Chế tạo máy     

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần:  

Tên học phần:      

- Tiếng Việt: Thiết kế đảm bảo X 

- Tiếng Anh: Design for X     

Mã học phần:       Số tín chỉ: 2(1,5-0,5) 

Đào tạo trình độ: Tiến sĩ       

Học phần tiên quyết:   

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế đảm bảo gia công và lắp ráp; Thiết kế đảm bảo chất 
lượng; Thiết kế đảm bảo độ tin cậy; Thiết kế đảm bảo an toàn; Thiết kế đảm bảo môi 
trường; Thiết kế đảm bảo công thái; Giới thiệu phần mềm DMFPro. 

3. Mục tiêu: 

 Giúp cho học viên có khả năng phân tích, đánh giá tính công nghệ trong kết cấu 
của sản phẩm đảm bảo tính dễ chế tạo, đảm bảo chất lượng, đảm bảo độ tin cậy, đảm 
bảo an toàn, kế đảm bảo môi trường, đảm bảo công thái và sử dụng được phần mềm 
DFMPro phục vụ cho thiết kế sản phẩm cơ khí. 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, học viên có thể: 

 a) Phân tích, đánh giá tính công nghệ trong kết cấu của sản phẩm đảm bảo tính 
dễ chế tạo. 

 b) Áp dụng được các nguyên tắc thiết kế đảm bảo chất lượng, tin cậy, an toàn, 
công thái và môi trường. 

 c) Sử dụng được phần mềm DFMPro. 

5. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

KQHT 
Số tiết 

LT TH 
1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

Thiết kế kỹ thuật 
Khái niệm 
Kỹ thuật đồng thời 
Các quá trình chế tạo 
Thiết kế đảm bảo X (DFX) 

a 2  

2 
2.1 

 
2.2 
2.3 

Thiết kế đảm bảo gia công 
Thiết kế đảm bảo cắt gọt dùng dao có lưỡi cắt xác 
định 
Thiết kế đảm bảo gia công dùng hạt mài 
Thiết kế đảm bảo gia công phi truyền thống 

a, b 3  
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3 
3.1 
3.2 
3.3 

Thiết kế đảm bảo lắp ráp 
Quá trình lắp ráp 
Thiết kế đảm bảo lắp ráp thủ công 
Thiết kế đảm bảo lắp ráp tự động 

a, b 3  

4 
4.1 
4.2 
4.3 

Thiết kế đảm bảo in 3D 
Khái niệm về in 3D và tạo mẫu nhanh 
Các quá trình in 3D 
Các nguyên tắc thiết kế đảm bảo in 3D 

a, b 2 2 

5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Thiết kế đảm bảo chất lượng 
Khái niệm 
Chi phí chất lượng 
Các nguyên nhân gây hỏng sản phẩm 
Các nguyên tắc thiết kế đảm bảo chất lượng 

b 2  

6 
6.1 
6.2 

Thiết kế đảm bảo độ tin cậy 
Khái niệm 
Các nguyên tắc thiết kế đảm bảo độ tin cậy 

b 2  

7 
7.1 
7.2 
7.3 

Thiết kế đảm bảo an toàn 
Khái niệm 
Các nguyên tắc thiết kế đảm bảo an toàn 
Tích hợp thiết kế đảm bảo an toàn với các DFX 

b 2  

8 
8.1 
8.2 

Thiết kế đảm bảo môi trường 
Khái niệm 
Các nguyên tắc thiết kế đảm bảo môi trường 

b 2  

9 
9.1 
9.2 
9.3 

Thiết kế đảm bảo công thái 
Một số vấn đề cơ bản về công thái học và thiết kế 
Nhân trắc học và ứng dụng trong thiết kế 
Một số nguyên tắc thiết kế đảm bảo công thái 

b 3  

10 Giới thiệu phần mềm DMFPro a,b, c 2 5 

6. Tài liệu dạy và học:  

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ khai 
thác tài liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 
Nguyễn 
Văn Tường 
(chủ biên) 

Thiết kế đảm 
bảo gia công 
và lắp ráp 

2019 KH&KT Thư việ x  

2 
G.Q. Huang 
(Editor) 

Design for X 
Concurrent 
engineering 
imperatives 

1996 

Springer
-
Science+
Business 
Media 

Thư viện x  

3 
Michael H 
Tooley 
(Editor) 

Design 
Engineering 
Manual 
 

2010 Elsevier Thư viện  x 
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4 
Louis J. 
Gullo, Jack 
Dixon 

Design for 
safety 

2018 
John 
Wiley & 
Sons Ltd 

Thư viện  x 

5 
Joseph 
Fiksel 

Design for 
Environment 
A Guide to 
Sustainable 
Product 
Development 

2009 
McGraw
-Hill 

Thư viện  x 

 

7. Đánh giá kết quả học tập:   

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Kiểm tra giữa kỳ a,b 30 

2 Tiểu luận a,b 20 

3 Thi kết thúc học phần a,b,c 50 

   

  NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

  (Ký và ghi họ tên) 

   

  Nguyễn Văn Tường  

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 

 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  

 

 

           Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật  
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa: CƠ KHÍ   

Bộ môn:  Chế tạo máy     

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần:  

Tên học phần:      

- Tiếng Việt: Kỹ thuật tribology  

- Tiếng Anh: Tribology Engineering    

Mã học phần:        Số tín chỉ: 2(2-0) 
  

Đào tạo trình độ: Tiến sĩ       

Học phần tiên quyết:   

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

Ma sát trong máy; Mài mòn của cặp ma sát; Lý thuyết bôi trơn; Tribology trong 
thiết kế máy; Tribology trong chế tạo máy. 

3. Mục tiêu: 

Trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản về ma sát, bôi trơn và hao mòn và 
ứng dụng trong thiết kế, chế tạo và sử dụng thiết bị cơ khí. 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):  

Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 
a) Áp dụng kiến thức về kỹ thuật tribology trong thiết kế và chế tạo sản phẩm cơ 

khí. 
b) Phân tích, tổng hợp, đánh giá một cách hệ thống về ma sát, hao mòn và bôi 

trơn thiết bị cơ khí. 

5. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

KQHT 
Số tiết 

LT TH 
1 

1.1 
1.2 
1.3 

Ma sát trong máy 
Chất lượng và sự tiếp xúc của các bề mặt  ma sát 
Những định luật cơ bản về ma sát 
Lực ma sát, hệ số ma sát và chế độ ma sát trong máy 

a, b 4  

2 
2.1 
2.2 
2.3 

 
2.4 
2.5 

Mòn của những cặp ma sát 
Cơ chế mòn của các bề mặt kim loại, polyme và cao su 
Hao mòn và hư hỏng trong các cặp ma sát  
Các giai đoạn mài mòn của cặp ma sát và những nhân 
tố ảnh hưởng đến cường độ mòn 
Quy luật mài mòn 
Sơ lược về phương pháp đo mòn 

a, b 4  

3 
3.1 

Lý thuyết bôi trơn 
Bôi trơn thủy động 

a, b 6  
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3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

Bôi trơn thủy tĩnh 
Bôi trơn thủy động tiếp xúc 
Bôi trơn lưu biến 
Bôi trơn khí 

4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

Tribology trong thiết kế máy 
Các vấn đề tribology trong thiết kế máy 
Ma sát, bôi trơn và mài mòn trong một số khớp động 
Ma sát và bôi trơn ổ đỡ 
Ma sát và bôi trơn bánh răng 

a, b 8  

5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Tribology trong chế tạo máy 
Ma sát trong chế tạo máy 
Bôi trơn để điều khiển ma sát trong chế tạo máy 
Tribology trong cắt gọt kim loại 
Tribology trong gia công áp lực 

a, b 8  

6. Tài liệu dạy và học:  

STT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 
Nguyễn 
Doãn Ý   

Giáo trình Ma 
sát, mòn, bôi 
trơn Tribology 

2005 Xây dựng Thư viện x  

2 

Nguyễn 
Anh Tuấn, 
Phạm Văn 
Hùng  

Ma sát học 2005 
Khoa học & 
Kỹ thuật 

Thư viện  x 

3 
J. Paulo 
Davim 
(Editor)  

Tribology in 
Manufacturing 
Technology 

2012 Springer Thư viện x  

4 
T. A. 
Stolarski  

Tribology in 
Machine 
Design 

2000 
Butterworth-
Heinemann 

Thư viện x  

5 

Gwidon 
Stachowiak, 
 Andrew W 
Batchelor 

Engineering 
Tribology 

2013 
Butterworth-
Heinemann 

Thư viện  x 

6 
J. Paulo 
Davim 

Measurement 
in Machining 
and Tribology 

2019 Springer Thư viện  x 

7 
Ian 
Hutchings 
and Philip 

Tribology. 
Friction and 
Wear of 

2017 Butterworth-
Heinemann 

Thư viện  x 
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Shipway Engineering 
Materials 

8 
Ajayi, Layo,
 Ludema, K. 
C 

Friction, Wear, 
Lubrication: A 
Textbook in 
Tribology 

2019 
Taylor & 
Francis 

Thư viện  x 

 

7. Đánh giá kết quả học tập:   

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Chuyên cần a, b, c, d 20 

2 Kiểm tra giữa kỳ a, b, c, d 30 

3 Thi kết thúc học phần a, b, c, d 50 
   
  GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
  (Ký và ghi họ tên) 

   

  TS. Nguyễn Văn Tường  

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 
 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  
 
 
 
         TS.  Nguyễn Văn Tường TS. Nguyễn Hữu Thật  
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa: CƠ KHÍ   

Bộ môn:  Chế tạo máy     

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần:  

Tên học phần:      

- Tiếng Việt: CAE nâng cao 

- Tiếng Anh: Advanced CAE     

Mã học phần:       Số tín chỉ: 2(1,5-0,5)  

Đào tạo trình độ: Tiến sĩ       

Học phần tiên quyết:   

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

Học phần bao gồm các nội dung như ứng dụng công nghệ máy tính, phương 
pháp phần tử hữu hạn và công nghệ tin học trong tính toán, phân tích và thiết kế kỹ 
thuật cơ khí; sử dụng các phần mềm máy tính chuyên dụng như phân tích ứng xử 
(phản ứng) của vật liệu, kết cấu, máy và trang thiết bị dưới tác dụng của ngoại lực 
hoặc các tác động vật lý và cơ học khác; giải các bài toán cơ học lưu chất tính toán 
(CFD); phân tích động học các cơ cấu nhiều khâu phức tạp; giải các bài toán tối ưu 
phức tạp trong kỹ thuật và cơ khí bằng máy tính. 

 

3. Mục tiêu: 

Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh các kiến thức nâng cao về tính toán thiết 
kế kỹ thuật trong cơ khí bằng phương pháp lập trình hoặc sử dụng các phần mềm 
chuyên dùng; giúp nghiên cứu sinh có khả năng giải các bài toán phức tạp trong kỹ 
thuật cơ khí bằng phương pháp số. 

 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh 
có thể: 

a) Hệ thống hóa được cơ sở lý thuyết của CAE 

b) Mô hình hóa các bài toán cơ học vật rắn, nhiệt, cơ lưu chất (từ mô hình vật lý 
chuyển sang mô hình tính) 

c) Áp dụng được phương pháp phần tử hữu hạn, và phương pháp rời rạc hóa khác 
và một số công cụ tính toán bằng máy tính để giải các bài toán phức tạp về cơ 
học vật rắn, truyền nhiệt và cơ lưu chất 

d) Sử dụng được các thuật toán nâng cao và các mô hình toán học để giải các bài 
toán tối ưu trong thiết kế cơ khí và kỹ thuật. 
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5. Nội dung: 

 
TT 

Chủ đề Nhằm 
đạt 

KQHT 

Số tiết 

LT TH 

1. 
 

1.1 
1.2 

 
1.3 
1.4 

 
1.5 

 
1.6 

Phương pháp phần tử hữu hạn trong CAE 
(nâng cao) 
Bổ túc về FEM 
Các thủ tục để giải bài toán bằng phương pháp 
FEM trong CAE 
Các loại phần tử trong FEM (mức độ nâng cao)  
Đơn giản hóa hình học trong CAE trước khi chia 
lưới 
Các phương pháp chia lưới có kiểm soát, chia 
lưới tiên tiến 
Các ví dụ áp dụng minh họa 

a 3 1 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 

Tích hợp CAD/ CAE 
Chuyển đổi dữ liệu hình học từ CAD sang CAE 
Phương pháp tự động hóa chuyển đổi dữ liệu và 
tích hợp CAD/CAE 

a 2 1 

3. 
 

3.1 
3.2 

 
3,3 

Ứng dụng CAE giải các bài toán ứng suất và  
biến dạng của các mô hình phức tạp 
Giới thiệu chung về ANSYS / hoặc Abaqus 
Ứng dụng ANSYS hoặc Abaqus để giải bài toán 
cơ học phức tạp, biến dạng lớn và phi tuyến 
Ứng dụng CAE để giải các bài toán liên quan đến 
vật liệu không đẳng hướng (anisotropic) 

b,c 4 3 

4. 
4.1 
4.2 

Ứng dụng CAE giải các bài toán nhiệt phức 
tạp 
Giới thiệu chung về Abaqus/hoặc Ansys 
Ứng dụng ANSYS hoặc Abaqus để giải bài toán 
nhiệt phức tạp 

b,c 2 1 

5a. 
 

5.1 
5.2 

Ứng dụng CAE giải các bài toán động học và 
động lực học cơ cấu nhiều khâu phức tạp 
Giới thiệu về ADAMS/ hoặc SolidWorks 
Ứng dụng ADAMS (hoặc SolidWorks) để giải 
các bài toán động học và động lực học cơ cấu 
nhiều khâu phức tạp 

b,c 3 1 

 
 

5b. 
5.1 
5.2 
5.3 

(Chủ đề tùy chọn: chọn 5a, 5b hoặc 5c tùy đối 
tượng học viên) 
Mô phỏng quá trình gia công cắt gọt 
Lựa chọn công cụ mô phỏng 
Các lý thuyết có liên quan đến mô phỏng cắt gọt 
Ứng dụng CAE để mô phỏng gia công cắt gọt 

b,c 2 2 

 
 

5c. 
5.1 

(Chủ đề tùy chọn: chọn 5a, 5b hoặc 5c tùy đối 
tượng học viên) 
Mô phỏng quá trình gia công biến dạng dẻo 
Lựa chọn công cụ mô phỏng 

 2 2 
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5.2 
 

5.3 

Các lý thuyết có liên quan đến mô phỏng gia 
công biến dạng dẻo (rèn, dập…) 
Ứng dụng CAE để mô phỏng gia công biến dạng 
dẻo 

6. 
6.1 

 
6.2 

Ứng dụng CAE giải các bài toán cơ chất lỏng 
Giới thiệu chung về ANSYS Fluent hoặc ANSYS 
CFX 
Ứng dụng ANSYS để giải  các bài toán CFD 

b,c 3 1 

7. 
 

7.1 
 

7.3 

Giải bài toán tối ưu hóa nâng cao với sự trợ 
giúp của máy tính 

 Các phương pháp giải bài toán tối ưu dựa theo 
thuật toán dựa trên gradient 
Các phương pháp giải bài toán tối ưu dựa theo 
thuật toán không dựa trên gradient (GA, PSO…) 

d 3 2 

 

6. Tài liệu dạy và học:  

STT 
Tên tác 

giả 

Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ khai 
thác tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

    
Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 
Steven 
C. 
Chapra 

Applied Numerical 
Methods with 
MATLAB for 
Engineers and 
Scientists 

2017 McGraw-
Hill 
Education 

Internet  x 

2 Đặng 
Xuân 
Phương 

Tối ưu hóa thiết kế 
kỹ thuật và cơ khí 
với sự hỗ trợ của 
máy tính 

2017 KH&KT Thư viện  x 

3 
Saeed 
Moaveni 

Finite Element 
Analysis Theory 
and Application 
with ANSYS  

2014 
Prentice 
Hall 
 

Thư viện x  

4 Rao S.S. 
Engineering 
optimization: 
theory and practice 

2019 Wiley internet  x 

5 

Kuang-
Hua 
Chang 

Product 
Performance 
Evaluation using 
CAD/CAE: The 
Computer Aided 
Engineering 

2013 
Academic 
Press 

internet  x 
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7. Đánh giá kết quả học tập:   

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Chuyên cần  10 

2 Bài tập lớn a,b,c,d 40 

3 Thi kết thúc học phần b,c,d 50 
   
  NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
  (Ký và ghi họ tên) 

   

  Đặng Xuân Phương  

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 
 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  
 
 
 
           Nguyễn Văn Tường Nguyễn Hữu Thật  
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa: CƠ KHÍ   

Bộ môn:  Chế tạo máy     

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần:  

Tên học phần:      

- Tiếng Việt: Phân tích và thiết kế cơ cấu máy nâng cao 

- Tiếng Anh: Advanced Mechanism Design: Analysis and Synthesis  

Mã học phần:       Số tín chỉ: 2(1,5-0,5)  

Đào tạo trình độ: Tiến sĩ       

Học phần tiên quyết:   

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

Quy trình thiết kế cơ cấu; Phân tích chuyển vị, vận tốc và gia tốc bằng phương 
pháp giải tích; Tổng hợp động học cơ cấu bằng phương pháp vẽ; Tổng hợp động học 
cơ cấu bằng phương pháp giải tích; Động lực học cơ cấu; Phương pháp số trong bài 
toán động học và động lực học; Động học và động lực học cơ cấu robot. 

 

3. Mục tiêu: 

Học phần giúp người học nắm bắt được quy trình thiết kế cơ cấu và máy; có khả 
năng phân tích động học và động lực học cơ cấu phẳng bằng phương pháp vẽ lẫn giải 
tích tùy vào từng trường hợp cụ thể; ứng dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng 
phục vụ cho công việc thiết kế máy. 

 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):  

Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 

a) Vận dụng đúng đắn quy trình thiết kế cơ cấu và máy. 

b) Phân tích được động học máy và cơ cấu bằng phương pháp giải tích. 

c) Tổng hợp động học cơ cấu và máy bằng phương pháp vẽ và giải tích. 

d) Phân tích động lực cơ cấu nhiều khâu và tay máy (robot) bằng giải tích và ứng 
dụng máy tính. 

e) Phân tích và thiết kế cơ cấu không gian. 

5. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm 

đạt 
KQHT 

Số tiết 

LT TH 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

Quy trình thiết kế cơ cấu 
Các bước thiết kế máy và cơ cấu 
 Phân loại bài toán thiết kế và các tham số của cơ cấu 
Giới thiệu về thiết kế cơ cấu với sự hỗ trợ của máy tính 

a 4 0 
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2 
 

2.1 
2.2 
2.3 

Phân tích chuyển vị, vận tốc và gia tốc bằng phương 
pháp giải tích 
Phân tích chuyển vị bằng phương pháp giải tích 
Phân tích vận tốc bằng phương pháp giải tích 
Phân tích gia tốc bằng phương pháp giải tích 

b 3 1 

3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
 

Tổng hợp động học cơ cấu bằng phương pháp vẽ 
Nhiệm vụ của tổng hợp động học cơ cấu 
Giới thiệu các phương pháp tổng hợp động học cơ cấu 
Bài toán tổng hợp kích thước khâu  
Tổng hợp một số cơ cấu có quy luật chuyển động đặc 
biệt (hồi về nhanh, chuyển động song song, chuyển 
động thẳng và tạm dừng một chỗ) 

c 3 1 

4 
 

4.1 
4.2 
4.3 

Tổng hợp động học cơ cấu bằng phương pháp giải 
tích 
Tổng hợp chuyển động đi qua hai điểm 
Tổng hợp chuyển động đi qua ba điểm 
So sánh giữa phương pháp vẽ và phương pháp giải tích 

c 3 1 

5 
5.1 
5.2 

 
5.3 

Động lực học cơ cấu 
Cơ sở về động lực học 
Phân tích động lực học cơ cấu bằng phương pháp ma 
trận 
Phân tích đáp ứng theo thời gian của cơ cấu (quá trình 
chuyển tiếp) 

d 3 1 

6 
 

6.1 
 

6.2 
 

6.3 
 

6.4 
 

Phương pháp số trong bài toán động học và động lực 
học 
Các thức tổ chức chương trình toán toán động học  bằng 
máy tính 
Phương pháp Newton-Raphson để giải các phương trình 
phi tuyến 
Các thức tổ chức chương trình toán toán động lực học  
bằng máy tính 
Ứng dụng ADAMS giải các bài toán động học và động 
lực học cơ cấu 

d 3 1 

7 
7.1 
7.2 
7.3 

Cơ cấu không gian 
Giới thiệu chung 
Các phép biến đổi tọa độ  
Mô hình hóa khâu và khớp bằng phương pháp ma trận 

e 3 1 

8 
8.1 
8.2 

 

Động học và động lực học cơ cấu robot 
Phương trình động học của robot 
Giải phương trình động học robot (tổng hợp chuyển 
động của robot) 

d, e 3 1 
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6. Tài liệu dạy và học:  

STT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 
Robert L. 
Norton  

Design of 
machinery: an 
introduction to 
the synthesis 
and analysis of 
mechanism and 
machines 

2003 
McGraw 
Hill Thư viện x  

2 

George N. 
Sandor, 
Athur G. 
Erdman  

Mechanism 
design: 
Analysis and 
Synthesis 

2007 Prentice Hall Thư viện x  

3 
Parviz 
Nikravesh  

Planar 
multibody 
dynamics: 
formulation, 
programming 
and 
applications 

2007 
CRC Press 
 

Thư viện  x 

4 
Nguyễn 
Thiện Phúc  

Robot công 
nghiệp 

2006 
Khoa học và 
Kỹ thuật 

Thư viện  x 

5 

George N. 
Sandor, 
Athur G. 
Erdman  

Advanced 
Mechanism 
design: 
analytic and 
synthesis 

1984 Prentice Hall Thư viện  x 

6 
Michael M. 
Staniši´c 

Mechanisms 
and Machines 
Kinematics, 
Dynamics, and 
Synthesis  

2015 
Cengage 
Learning 

Thư viện  x 

7 

Robert L. 
Mott,  
Edward M. 
Vavrek,  
Jyhwen 
Wang 

Machine 
Elements in 
Mechanical 
Design 

2018 Pearson Thư viện  x 
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7. Đánh giá kết quả học tập:   

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Bài tập lớn a, b, c, d, e 20 

2 Kiểm tra giữa kỳ a, b, c 20 

3 Thi kết thúc học phần c, d, e 60 
   
  GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
  (Ký và ghi họ tên) 

   

  PGS. TS. Đặng Xuân Phương  

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 
 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  
 
 
         TS.  Nguyễn Văn Tường TS. Nguyễn Hữu Thật  
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa: CƠ KHÍ   

Bộ môn:  Chế tạo máy     

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần:  

Tên học phần:      

- Tiếng Việt: Chế tạo số 

- Tiếng Anh: Digital Manufacturing     

Mã học phần:       Số tín chỉ: 2(1,5-0,5)  

Đào tạo trình độ: Tiến sĩ       

Học phần tiên quyết:   

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

Một số vấn đề cơ bản về chế tạo số; Hệ thống lý thuyết của chế tạo số; Thông tin 
chế tạo trong chế tạo số; Sản xuất thông minh trong chế tạo số; Quản lý công nghệ 
trong chế tạo số; Các công nghệ then chốt trong chế tạo số; Chia sẻ thông tin trong chế 
tạo số. 

3. Mục tiêu: 

Học phần cung cấp các kiến thức nền tảng của chế tạo số nhằm giúp nghiên cứu 
sinh có thể áp dụng một số công nghệ, kỹ thuật hiện đại của nền sản xuất số vào thực 
tế sản xuất. 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh 
có thể: 

 a) Xác định các đặc trưng của chế tạo số và khả năng ứng dụng của nó vào thực 
tế sản xuất. 

b) Áp dụng một số công nghệ then chốt của chế tạo số trong thiết kế và chế tạo 
sản phẩm. 

 c) Phân tích, đánh giá các khía cạnh về công nghệ trong chế tạo số để áp dụng 
vào việc cải tiến, thiết kế hệ thống sản xuất hiện đại. 

 

5. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

KQHT 
Số tiết 

LT TH 
1 

1.1 
1.2 
1.3 

Một số vấn đề cơ bản về chế tạo số 
Khái niệm về chế tạo số 
Đặc điểm của chế tạo số 
Sự phát triển của chế tạo số 

a 
 

2  

2 
2.1 
2.2 

Hệ thống lý thuyết của chế tạo số 
Chế độ vận hành và cấu trúc của chế tạo số 
Lý thuyết và phương pháp mô hình hóa của chế tạo 

a 2  
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2.3 

số 
Hệ thống lý thuyết của chế tạo số 

3 
3.1 
3.2 
3.3 

Tính toán trong chế tạo số 
Phương pháp luận tính toán 
Mô hình tính toán 
Các đơn vị lý thuyết trong tính toán chế tạo số 

a, c 2  

4 
4.1 
4.2 
4.3 

Thông tin chế tạo trong chế tạo số 
Các tính chất cơ bản của thông tin chế tạo 
Đo lường, tổng hợp và cụ thể hóa thông tin chế tạo 
Tích hợp, chia sẻ và bảo mật thông tin chế tạo 

a, c 2  

5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

Sản xuất thông minh trong chế tạo số 
Cảm biến đa thông tin thông minh  
Kế hợp đa thông tin thông minh  
Kỹ thuật tri thức 
Tự chủ, tự học, thích nghi của hệ thống sản xuất  
Hệ thống sản xuất thông minh 

a, c 4  

6 
6.1 
6.2 

 
6.3 

Quản lý công nghệ trong chế tạo số 
Quản lý công nghệ 
Quản lý chiến lược công nghệ và liên doanh công 
nghệ 
Kỹ thuật người-máy trong quá trình chế tạo số 

a, c 2  

7 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

 
7.6 

Các công nghệ then chốt trong chế tạo số 
Các công nghệ số trong vòng đời sản phẩm 
Công nghệ tài nguyên và môi trường 
Công nghệ quản lý 
Công nghệ điều khiển 
Công nghệ tích hợp và nhận dạng kỹ thuật số 
trong sản phẩm 
Công nghệ in 3D và tạo mẫu nhanh 

b 8 6 

8 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

Chia sẻ thông tin trong chế tạo số 
Các chuẩn chuyển đổi dữ liệu 
Trao đổi dữ liệu 
Chuẩn STEP 
Chuẩn XML 

b, c 2  

6. Tài liệu dạy và học:  

STT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 

Zude Zhou, 
Dejun Chen, 
Shane Xie 

Fundamentals of 
Digital 
Manufacturing 
Science 

2012 
Springer
-Verlag 

Thư viện x  
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2 

Ian Gibson,  
David Rosen, 
Brent Stucker 

Additive 
Manufacturing 
Technologies  3D 
Printing, Rapid 
Prototyping, and 
Direct Digital 
Manufacturing  

2015 

Springer 
Science
+Busine
ss 
Media 

Thư viện x  

3 

Lihui Wang, 
Andrew (Y.C. 
Nee  
Editors) 

Collaborative design 
and planning for 
digital 
manufacturing 

2009 
Springer
-Verlag 

Thư viện  x 

4 

Kaushik 
Kumar, Divya 
Zindani, J. 
Paulo Davim 

Additive 
Manufacturing  
Technologies From 
an  
Optimization 
Perspective 

2019 
IGI 
Global 

Thư viện  x 

5 

Trojanowska, 
Olaf Ciszak,  
JoséMendes 
Machado, 
Ivan Pavlenko 
(Editors) 

Advances in 
Manufacturing II,  
Volume 1 - 
Solutions for 
Industry 4.0 

2019 Springer Thư viện  x 

 

7. Đánh giá kết quả học tập:   

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Chuyên cần a, b, c 20 

2 Tiểu luận a, b, c 30 

3 Thi kết thúc học phần a, b, c 50 
   
  NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
  (Ký và ghi họ tên) 

   

  TS. Nguyễn Văn Tường  

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 
 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  
 
 
 
           TS. Nguyễn Văn Tường TS. Nguyễn Hữu Thật  
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa: CƠ KHÍ   

Bộ môn:  Chế tạo máy     

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần:  

Tên học phần:      

- Tiếng Việt: Gia công vật liệu có độ bền cao 

- Tiếng Anh: Machining of  hard materials 

Mã học phần:       Số tín chỉ: 2(1,5-0,5)  

Đào tạo trình độ: Tiến sĩ       

Học phần tiên quyết:   

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về vật liệu độ bền cao để làm 
dụng cụ cắt như các loại hợp kim cứng, vật liệu gốm, Nitơrit Bo lập thể, kim cương… 
và ứng dụng các phương pháp gia công tiên tiến để gia công các vật liệu có độ bền cao 
như gia công cứng, gia công cắt có dao động, gia công tia nước có hạt mài, gia công 
điện điện lý điện hóa, … 

3. Mục tiêu: 

 Giúp cho học viên nhận biết được các loại vật liệu có độ bền cao và từ đó phân 
tích lựa chọn các phương pháp gia công thích hợp để gia công đạt được năng suất và 
chất lượng tốt nhất. 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, học viên có thể: 

 a) Hiểu và nhận biết được các loại vật liệu có độ bền cao và phương pháp chế 
tạo dụng cụ; 

 b) Lựa chọn được phương pháp, thiết bị, dụng cụ để gia công các vật liệu có độ 
bền cao; 

5. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

KQHT 
Số tiết 

LT TH 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Vật liệu dụng cụ tiên tiến 

Hợp kim cứng, 

Vật liệu gốm, 

Nitơrit Bo lập thể,  

Kim cương. 

a 

 

4  

2 

2.1 

2.2 

Phương pháp chế tạo dụng cụ độ bền cao 

Phủ PVD 

Phủ CVD 

a 

 

2  

3 

3.1 

Gia công cứng 

Tiện cứng; 

b 

 

5  
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3.2 

3.3 

Phay cứng; 

Khoan, khoét và doa cứng. 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Gia công cắt có dao động 

Nguyên lý gia công 

Dao động dọc trục 

Dao động tiếp tuyến 

Dao động siêu âm. 

Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng. 

b 3  

5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Gia công tia nước và tia nước có hạt mài 

Nguyên lý gia công 

Máy và dụng cụ cắt 

Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ 

Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng. 

b 

 

3  

6 

6.1 

6.2 

6.3 

Gia công điện hoá 

Nguyên lý gia công 

Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ 

Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng 

b 

 

3  

7 

 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

Gia công sử dụng vật liệu kim cương và siêu cứng 
tổng hợp 

Khoan kim cương 

Tiện kim cương 

Phay kim cương 

Mài, mài khôn, mài nghiền bằng kim cương 

b 

 

3  

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Phay hóa 

Nguyên lý gia công 

Hoá chất và thiết bị 

Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ 

Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng 

 3  

9 

9.1 

9.2 

Gia công tia lửa điện 

Gia công tia lửa điện dùng điện cực thỏi 

Gia công tia lửa điện dùng điện cực dây  

 4  

6. Tài liệu dạy và học:  

STT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 
Phạm Ngọc 
Tuấn, 

Các phương pháp 
gia công đặc biệt 

2007 
ĐH QG 
TP HCM 

Thư viện x  
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Nguyễn 
Văn Tường 

 

2 
Hassan El-

Hofy 

Advanced 
Machining 
Processes: 
Nontraditional and 
Hybrid Machining 
Processes 

2005 

McGraw-
Hill 
Professio
nal 

Thư viện  x 

3 
Mikell P. 
Grover 

Fundamentals of 
Modern 
Manufacturing: 
Materials, 
Processes, and 
Systems 

2007 
John 
Wiley&S
on 

Thư viện  x 

4 Kapil Gupta 
Materials Forming, 
Machining and Post 
Processing 

2019 Springer  Thư viện  x 

5 
J. Paulo 
Davim 

Machining of Hard 
Materials 

2011 Springer  Thư viện     x 

6 
Muammer 
Koç and 
Tuğrul Özel 

Modern 
Manufacturing 
Processes 

2019 Wiley Thư viện     x 

7 Wit Grzesik 

Advanced 
machining 
processes of 
metallic materials : 
theory, modelling 
and applications 
 

2016 Elsevier Thư viện     x 

 

7. Đánh giá kết quả học tập:   

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Kiểm tra giữa kỳ a,b 30 

2 Tiểu luận a,b 20 

3 Thi kết thúc học phần a,b 50 
   
  NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
  (Ký và ghi họ tên) 

  TS. Nguyễn Hữu Thật  

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 
 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  
 
 
          TS. Nguyễn Văn Tường TS. Nguyễn Hữu Thật  
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa: CƠ KHÍ   

Bộ môn:  Chế tạo máy     

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần:  

Tên học phần:      

- Tiếng Việt: Sản xuất tinh gọn 

- Tiếng Anh: Lean Manufacturing     

Mã học phần:      Số tín chỉ: 2(1,5-0,5)   

Đào tạo trình độ: Tiến sĩ       

Học phần tiên quyết:   

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất tinh gọn, 
thực hiện sản xuất tinh gọn, các công cụ và mô hình sản xuất tinh gọn và các phương 
thức quản lý chất lượng trong sản xuất.  

3. Mục tiêu: 

 Giúp cho học viên có khả năng phân tích, tính toán, cải thiện quá trình sản xuất; 
cải thiện cách bố trí nhà máy dựa trên việc sắp xếp lưu chuyển nguyên liệu hiệu quả; 
giảm những nguồn lực cần cho việc kiểm tra chất lượng; quan hệ gần gũi hơn với số 
lượng nhà cung cấp ít hơn, chất lượng tốt hơn và đáng tin hơn, những nhà cung cấp có 
thể cung cấp những lô nhỏ vật liệu và phụ tùng trực tiếp cho các quá trình sản xuất, 
vừa đủ, vừa đúng cho sản xuất; giảm tối đa tồn kho. 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, học viên có thể: 

 a) Hiểu và nhận biết được các mô hình sản xuất tinh gọn; 

 b) Phân tích và áp dụng các mô hình sản xuất tinh gọn trong nhà máy sản xuất. 

5. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

KQHT 
Số tiết 

LT TH 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

Khái niệm cơ bản về sản xuất tinh gọn 

Dòng vật liệu 

Phản hồi chất lượng 

Đo lường tinh gọn 

a,b 

 

2  

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Thực hiện sản xuất tinh gọn 

Bức tranh về dòng giá trị 

Xây dựng các chiến lược kinh doanh 

Thay đổi cách quản lý trong sản xuất tinh gọn  

Quản lý trong thực hiện sản xuất tinh gọn 

Quá trình thực hiện 5 giai thoại trong sản xuất  

Tạo nguồn nhân lực  

a,b 

 

3  
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3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

Công cụ tinh gọn 

Xây dựng chính sách 

Nhóm công việc 

Nhà máy ảo 

Công việc được tiêu chuẩn hóa 

Đáp ứng nhanh 

Bảo trì năng suất toàn bộ  

Giải quyết vấn đề 

a,b 

 

4  

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

Công nghệ Just-in-Time (JIT) 

Tập đoàn Toyota 

Just-in-Time và sản xuất tinh gọn 

Mặt bằng JIT 

Tồn kho  

Điều độ  

Chất lượng JIT 

Hệ thống sản xuất Toyota 

Sản xuất tinh gọn 

a,b 

 

3  

5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Mô hình sản xuất tế bào 

Định nghĩa 

Ưu nhược điểm 

Dây chuyền sản xuất tế bào 

Các chiến lược sản xuất tế bào 

a,b 

 

3  

6 

6.1 

6.2 

6.3 

Quản lý hệ thống chất lượng 

Quản lý chất lượng tổng thể TQM 

Kiểm soát quá trình 

Kiểm tra sản xuất 

a,b 

 

3  

7 

7.1 

7.2 

7.3 

Mô hình 5S và Kaizen 

Giới thiệu về 5S và Kaizen 

Lợi ích của 5S và Kaizen 

Thực hiện 5S 

a,b 

 

3  

8 

8.1 

8.2 

Mô hình 6 Sigma 

Định nghĩa 

Triển khai thực hiện mô hình 

a,b 

 

3  

9 

9.1 

9.2 

9.3 

Mô hình sơ đồ chuỗi giá trị 

Giới thiệu lưu đồ chuỗi giá trị 

Quá trình lập lưu đồ 

Phát triển sơ đồ tình trạng trong tương lai 

a,b 

 

3  

10 

10.1 

10.2 

Các nghiên cứu điển hình 

Chương trình thiết kế lại 

Chương trình tinh gọn Kaizen 

a,b 

 

3  
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10.3 

10.4 

10.5 

Dự án nhà máy sản lượng cao 

Dự án nhà máy tập trung vào Kaizen 

Dự án sản xuất tế bào sản lượng thấp-cao 

6. Tài liệu dạy và học:  

STT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 

John Allen 
Charles 
Robinson 
David 
Stewart 

Lean 
Manufacturing: A 
Plant Floor Guide 

2001 

Printed in 
the 
United 
States of 
America 

Thư viện x  

2 

Gary 
Conner 
Gary 
Conner 

Lean 
Manufacturing ean 
Manufacturing for 
the Small Shop for 
the Small Shop 

2001 

Printed in 
the 
United 
States of 
America 

Thư viện x  

3 
Lonnie 
Wilson 

How to Implement 
Lean 
Manufacturing 

2010 
The 
McGraw-
Hill 

Thư viện  x 

4 
Chris A. 
Ortiz 

The Cell 
Manufacturing 
Playbook: A Step-
by-Step Guideline 
for the Lean 
Practitioner 

2015 
Taylor & 
Francis 
Group 

Thư viện  x 

5 
David M. 
Anderson 

Design 
for 
manufacturability: 
How to Use 
Concurrent 
Engineering to 
Rapidly Develop 
Low-Cost, High-
Quality 
Products for Lean 
Production 

2014 
CRC 
Press 

Thư viện  x 

6 

Tetteh,  
Edem 
Gerard,  
Uzochukwu 
Benedict M. 

Lean Six Sigma 
Approaches in 
Manufacturing, 
Services, and 
Production 
 

2015 
IGI 
Global 

Thư viện  x 
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7. Đánh giá kết quả học tập:   

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Kiểm tra giữa kỳ a,b 30 

2 Tiểu luận a,b 20 

3 Thi kết thúc học phần a,b 50 
   
  GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
  (Ký và ghi họ tên) 

  TS. Nguyễn Hữu Thật  

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 
 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  
 
 
 
           TS. Nguyễn Văn Tường TS. Nguyễn Hữu Thật  
 
 
 


