Lý lịch Khoa học của Chủ nhiệm Đề tài

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
1. Họ và tên:
2. Năm sinh:

3. Nam/Nữ:

4. Chức danh khoa học:
Học vị:

Năm được phong chức danh KH:
Năm đạt học vị:

5. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ:

6. Hộ khẩu thường trú:
Địa chỉ tạm trú (nếu có):
7. Điện thoại: Cơ quan:
8. Fax:

Di động:
E-mail:

9. Khoa – Phòng – Ban:
10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Đại học
Thạc sỹ
Tiến sỹ (NCS)
Thực tập sinh khoa học

Nơi đào tạo

11. Quá trình công tác
Thời gian
Vị trí công tác
(Từ năm ... đến năm...)

Chuyên môn

Cơ quan công tác

Năm tốt nghiệp

Địa chỉ Cơ quan

12. Các công trình công bố chủ yếu
(Liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài, dự án được tuyển chọn trong 5
năm gần nhất)
Là tác giả hoặc
Nơi công bố
Tên công trình
Năm
TT
là đồng tác giả
(tên tạp chí đã đăng công
(bài báo, công trình...)
công bố
công trình
trình)
1
2
3
4
5
13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)
Tên đề tài, dự án, nhiệm
Thời gian
Thuộc Chương trình
Tình trạng đề tài

Lý lịch Khoa học của Chủ nhiệm Đề tài

vụ khác đã chủ trì

(bắt đầu - kết thúc)

(nếu có)

(đã nghiệm thu, chưa
nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm
vụ khác đã tham gia

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình
(nếu có)

Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa
nghiệm thu)

14. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác
(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…
Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài

