
Phg lgc I

DANH sAcn cAc DINH Huol,{c, LINH vIIc, DE rAr NGHTEN cuu vA
cAc THAY Co THE HTToNG DAN NCS NAnn 2lls

TT
Cic ilinh humrg, linh vgc vn tfi tni

nghiGn crfru cf,n nh$n NCS'nim
2013

Hg vi t6no hgc hirmo hgc
v! ngudi hucrng din

Sii tugng NCS
c6 thG nhfn

Chuy6n ngirnh Dia ki thuflt xfly dtrng (Ky thugt 
"o 

.o* rr*o *i"r)
Mfl s6: 62.58.02.04

1 - Cdc gihi ph6p n6n m6ng cho c6c
vtng dia ch6t kh6c nhau

- PGS. TS. Dodn The
Tudng
- TS. Nguy6n Vdn Dfing

01

2 - N€n m6ng nhd cao tAng trong cilc
khu dO thi lon

- PGS. TS. Nguy6n 86 KO
- TS. Nguy6n Hdng Sinh

01

3 - Thi€t kC vd thi cdng cdng trinh
ngAm dO thi.

- GS.TS. Vfl Cdng Ngt
- TS. Nghi6m Mpnh Hi6n

0 l

4 - Nghi€n cfu vd dQng hgc crta ddt
\

nen

- TS. Phpm Quy6t Thing
- TS. Nguy6n Anh Dflne

0 l

5 - NAn m6ng trong iti€u kien e6t n€n
tl6c biOt

- TS. Phpm Quytit Th6ng
- PGS. TS. Nguy6n
Trudng Titin

0 l

Chuy6n nginh Dia ch6t cdng trinh (Ky thuft tlia ch6t)

Mi s6: 62.52.05.01
1 - Dia ch6t cdng trinh - Eia k! thupt

m6i trucrng dO thi vd c6c khu cOng
nghiQp

- PGS. TS. Dodn ThC
Tudng
- PGS.TSKH. TrAn Manh
. ' i
Lleu

01

2 - Eia chdt cOng trinh - Dia k! thuat
m6i trucrng c6c ddi ven h6 (ddi ven
UigqlOi ven s6ng, hd chria...)

- TS. Nguy6n H6ng Sinh
- GS. TSKH. Pham Vdn
Ty

01

3 - Dia chdt c6ng trinh - Dia k! thupt
mdi trudng ph-pc vp xdy dUng trong
c6c vtng c6 cliAu kiQn tg nhi6n d{c
biet 1d6t'yi5u, lfi lut, rlQng det, lf,
quy€t- lfl birn d6, trugt 10 manh,
karst,...)

- PGS.TSKH. Trdn Manh
-  t r (

Lleu
- GS.TSKH. Pham Vdn
Ty

01

4 - Dia chdt c6ng trinh - Dia k! thuat
mdi trucmg phUc vU khai th6c, srl
dung hgp ly kh6ng gian ngAm vd
.qV dUng cils loai hinh c6ng trinh

- TS. Nguy6n Hdng Sinh
- TS. Nghi6m Manh Hi6n

01



4 ngầm đô thị   
5 - Nghiên cứu đánh giá sự thay đổi 

của môi trường địa chất dưới tác 
động của các hoạt động xây dựng 
của con người 

- PGS.TS. Vương Văn 
Thành 
- GS. TSKH. Nguyễn 
Thanh 

01 

Chuyên ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp 
Mã số: 62.58.02.08 

1 Nghiên cứu thực nghiệm sự làm 

việc của nhà nhiều tầng bán lắp 

ghép chịu tác động của tải trọng 

động đất 

- PGS.TS. Nguyễn Võ 

Thông 

- GS.TS. Nguyễn Đăng 

Bích 

- TS. Đỗ Tiến Thịnh 

01 

2 Nghiên cứu thực nghiệm giải pháp 

bảo vệ kết cấu thép chịu tác động 

của lửa 

- PGS.TS. Nguyễn Võ 

Thông 

- GS. Phạm Văn Hội  

 

01 

3 Gia cường kết cấu sau hỏa hoạn - TS. Lê Minh Long  

- TS. Nguyễn Cao 

Dương 

01 

4 Tính toán cột bê tông cường độ 

cao trong nhà cao tầng  

- TS. Nguyễn Đại Minh 

- TS. Đỗ Tiến Thịnh 

- TS. Cao Duy Khôi 

01 

5 Nghiên cứu sự làm việc của kết 

cấu thép dạng ống rỗng 

- TS. Vũ Thành Trung 

- TS. Nguyễn Anh Tuấn 

01 

Chuyên ngành Vật liệu và công nghệ vật liệu (KT vật liệu) 
Mã số: 62.52.03.09 

1 Công nghệ bê tông 
 

- PGS.TS. Cao Duy Tiến 

- TS. Hoàng Minh Đức  

01 

2 Công nghệ thi công bê tông đặc 

thù 

- TS. Nguyễn Đức Thắng 

- TS. Hoàng Minh Đức 

01 

3 Vật liệu mới - TS. NCVCC. Trần Bá 
Việt 
- PGS.TS. Vũ Đình Đấu 

01 

4 Công nghệ vật liệu mới - TS. NCVCC. Trần Bá 
Việt 

01 

 



r l

s a - PGS.TS. Hodng Ph6

UvOn

5 C6u ki-€n xdy d1mg mdi - PGS.TS. Cao Duy Ti€n

- TS. Nguy6n Efc Thdng

0 l

6 San ph6m xdy fimg ti€n ti€n - TS" Trdn Minh Erlc

- TS. LC Quang Hing

01

7 Nghi6n cr?.u dn mdn vd c6c gi6iPh6P

b6o vQ c6ng trinh b€ tdng vd b€ t6ng
L .  . t  ,cot mep

-TS. NCVCC. Pham Vdn

Khoan

- TS. fran Uintr Orfc

01



PhU lgc II

cAc vrAu rBu rHEo rHONG BAo ruynN NGHTtN
NAnn 2or3 vrEN KHCN xAv DUNG

vrEiv
KHOA HOC

corvo rucnF



Miu I
CONc HoA xA HOT CHT NGHIA VIET NAM

DOc lflp - Tu do - Hanh phric

DoN XrN DUTUY6N NCHTEN Ctru SrNH NAM 2013

Kfnh grli: Ong ViQn tru6rng ViQn Khoa hoc Cdng nghe XAy dqng

Ngdy, th6ng, nam sinh:

QuO qu6n:
Noi cOng t6c (dia chi, diOn thoai):

Dia chi li€n h0 (nhi ri6ng, dien thoai):

Tdt nghiOp dai hoc rrudng:
Nam tdt nghiOp:
Nu6c ddo tao:
Chuy0n nginh dio rao:

TOt nghi0p thac si rrudng:
Nam tdt nghiOp:
Nudc ddo tao:
Chuy0n nginh dbo tao:

D[ng ky dU thi:  . . . . . . . . . .
Chuy0n nginh dang kf du thi:
Hinh thrlc ddo tao: .........
Trinh dO ngopi ngfr dang ky dU ruydn:

Cam kdt sau khi trring tuydn:
- Thpc hiQn ttring NQi quy, Quy chti tldo t4o ti6n s! cria ViQn KHCN Xdy dpg vd cria

BQ Gi6o dpc vd Ddo tpo;
- Thpc hiQn vd hodn thdnh chuong trinh NCS theo rhing thdi h4n;
Thgc hign.nghia vu tdi chfnh theo quy dinh cria ViQn KHCN Xdy dUng.

DENGHICUACOQUAN,DONVI NSdy. . . . thdng. . . .ndm20. . .
NGUOI T,AVT DON



NQi dung ml girfi thiQu

Thu gi6i thieu phii c6 nhfiTrg nhQn x6t, diffi gi6 vA ndng lgc vd pham chdt c:ila
\ .  |  ,  A  "ngucri dg tuy6n, cg th6:
- PhAm ch6t cl4o dfc;
- Ndng lgc ho4t cl0ng chuy6n m6n;
- Phucrng ph6p ldm viQc;
- Kha ndng nghiOn ciru;

KhA ndng ldm viQc theo nh6m;
- Di6m manh vd yi5u ctia ngudi du tuy6n;

m . A  a  , ,  ,  . i  X  |  ^  , ^ - - -- Irlen vgng pnat tnen ve cnuyen mon;
Nht"ng nhan x6t kh6c vd mirc d0 ung hQ, gi6i thiQu thi sinh ldm nghiOn ciru

sinh.



Miu 3

lf ucH KHOA HQC

r. lY llcH so LrIQc:
Hgc vd tOn: Gi6i tinh:
Ngdy, thtng,ndm sinh: Noi sinh:
QuO quan: Ddn tQc:
Hgc vi cao nhAt: Nam, noi c6ng nhfln hgc vi:
Chric vg, <lon vf c6ng t6c tru6c khi di hgc t{p, nghiOn cftu:

Ch5 d ri6ng hoflc dfa chi 1i0n lpc:

Eign thoai co quan: EiQn thoai nhd ri6ng:

Fax: E-mail:

il. QUA rninn DAo r4o
1. D4i hgc:

Ngdnh hgc: HQ <ldo t4o:

Noi <lio tpo: Nam t6t nghiQP:
r l  ,  r  ^  ,  1  , t  t  - f , -  - - l - : 4 , - -T€n tI6 6n, lufln 6n ho{c m6n thi t6t nghiQp:

Bdng ilgi hgc thft hai: Ngdnh hqc:

Noi ddo tao: Nam t6t nghiQP:

2. Th4c si

Nganh hgc: HQ ildo t4o:

Noi ddo t4o: NAm t6t nghiQP:

TEn lufn vdn:

Ngdy vd noi b6o vQ luQn vdn:

Ngudi hudng d6n:

3. Ti6n si

Hinh thrlc ddo tao: Thcri gian ddo t4o ttr I d6n I

Tai (truong, viQn, nu6c):

TOn lu0n an:

Nguoi hu6ng d6n:



Ngdy vd noi bio vQ:

4. Trinh tIQ ngo4i ngir @i6t ngopi ngfr gi, mtfrc iIQ):

euA rnirvn cONc rAc cutrytN wION KE Ttr KIrr 16T NGHTFP D4.I IrQc

Thni sian Noi cOne t{c COne viGc tl6m nhi€m

Tv. TfT QUA NGHIfN cIIU KHOA HQC:

1. C6c dA tai nehiOn cr?u khoa hoc dd tham gia:

Tr6ch nhiQm thamDd tai cdp OrN, BO,TOn d0 tdi nghiOn crhr/linh vpc

2. C6cc6ng trinh khoa hgc (bdi b6o ]<hoa hgc, b69 c6o hQi nghi khoa hgc, s6ch chuy6n kh6o...) de
c6ng b6: (t6n c6ng trinh, n6m cdng b6, ncri c6ng b6...):

xAc NHAN ct.q, co euAN ctlor Hgc
(ki t6n, d6ng d6u)

Ngdy thang n6m
Ngudri khai lcf t6n

(Ghi rd chrlc danh KH, hgc vi)



MAu 4

y0u cAu o6l vOI BAI LUA.N vE DtI DINII NGHITN CUU c0.q. THi SINH
DIIXET TUYEN NGHITN CUU SINH

Bdi 1u4n vC dU dfnh nghiOn cr?u cAn phAn hnhtrituQ, nhimg diem m4nh vd tfch

cgc cria nguoi vi6t, trinh bdy bing mQt vdn phong trong s6ng, rd rdng, qua do cung
'( ^ ' ' 'r rd ndt vA thi sinh, v6i nhirng th6ng tin m6i m6 (khOng lap lai nhirngcap mgt nrnn anr

th6ng tin co th6 th6y trong hd so nhu k6t qui hgc t$p, nghiOn cfu...). Bdi 1u0n ddi 3 -
I  r -4 trang, gom nhirng nQi dung chinh sau ddy:

I. Li do lya chgn dC tei, Hnh vgc nghiCn cr?u.

2. Mpc ti6u vd mong mu6n d4t dugc khi dSng ky di hqc nghiCn criu sinh.

3. Li do lga chgn co sd ddo tpo (noi thi sinh dSng ky dU tuy6n).

4. Nhirng dU dinh vd kti hopch dC Aat dugc nhirng mpc ti6u mong m.t6n.

5. Kinh nghiQm (v€ nghi€n cr?u, vA thgc t6, hopt dQng xd hQi vd ngopi kh6a kh6c);

ki6n thric, sg hi6u bitit vd nhirng chuAn bi cua thi sinh trong v6n AC dU dinh

nghiOn criu, phAn 6nh sg kh6c biQt cria c5 nhAn thi sinh trong qu5 trinh hgc tQp

tru6c ddy vd nhirng kinh nghiQm dd co.

6. Ly gihiuA nhimg khitim khuy6t hay thi6u s6t (n6u c6) trong hii so nhu k6t qus

hqc dai hgc, thpc si chua cao...
7. DU kitin viQc ldm vd c6c nghiOn criu ti6p theo sau khi t6t nghiQp.

8. EA xu6t ngudi hudng ddn (ntiu c6).
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