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LÝ LỊCH KHOA HỌC  

 

 

1. Họ và tên: (Chữ in hoa): NGUYỄN THỊ MAI TRANG 2. Nam/Nữ: Nữ 

3. Năm sinh: 1967 4. Nơi sinh: Bình Dương 

5. Học hàm: 

Học vị: Thạc sĩ 

Năm được phong học hàm: 

Năm đạt học vị: 2009 

6. Địa chỉ nhà riêng: 293/15, đường 30/4, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương 

7. Liên lạc: 

ĐTCQ: ĐTNR : 

Fax: ĐTDĐ: 0913199974 

Email: trang.ntm.mt@ou.edu.vn 

8. Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Công nghệ thông tin 

Chức vụ: 

Lĩnh vực chuyên môn hiện nay:  

9. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Mở TP. HCM Mạng máy tính 2004 

Thạc sĩ Đại học Công nghệ thông tin Khoa học máy tính 2009 

Tiến sĩ    

Thực tập sinh 

khoa học 

   

 

10. Quá trình công tác: 

Thời gian (từ 

năm đến năm) 

Vị trí công tác Đơn vị/ Cơ quan công tác 

2009 Khoa Công nghệ thông tin Đại học Mở TP. HCM 

   

   

   

11. Hoạt động khoa học và công nghệ (chỉ nêu những hoạt đông khoa học và công nghệ 

đã hoàn thành) 

a) Giáo trình, Tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia: 

STT 
Tên Giáo trình, Tài 

liệu học tập 
Số tín chỉ 

Năm hoàn 

thành 
Ghi chú 
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b) Các bài báo đã công bố:  

Stt Tên bài báo 
Tên tạp chí, 

kỷ yếu 

Tháng năm 

xuất bản 
Ghi chú 

     

     

     

     

     

 

c) Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc là thành viên: 

Stt Tên đề tài 
Mã số đề tài, 

cấp quản lý 
Năm nghiệm thu 

1 

Phần mềm khảo sát ý kiến sinh viên Khoa 

Công nghệ thông tin đối với các môn học 

chuyên ngành (chủ nhiệm) 

Trường 2013 

2 
Hệ thống học liệu Khoa Công nghệ thông 

tin (thành viên) 

Trường 2011 

3    

 

d) Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: 

Stt Tên đề tài 
Họ tên sinh 

viên 

Giải thưởng 

Năm đạt giải Kết quả 

thưởng 

Cấp 

thưởng 

 Xây dựng Hệ chuyên gia 

chẩn đoán bệnh thông 

thường 

Phan Tiến Lộc Khuyến 

khích 

Trường 2013 

      

 

12. Số lượng văn bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp: 

Stt Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng 

   

   

   

 



3 

 

 

 

 

  

 

 

 

13. Các công trình được áp dụng trong thực tiễn: 

Stt Tên công trình 
Hình thức, quy mô, địa 

chỉ áp dụng 

Thời gian (bắt đầu - kết 

thúc 

 

 

 

   

    

 

14. Giải thưởng về hoạt động khoa học và công nghệ 

Stt Hình thức, nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng Ghi chú  

   photo Bằng 

khen, Giấy 

khen hoặc Giấy 

chứng nhận 

đính kèm 

   

   


