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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Đỗ Thị Nhâm    Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 06/01/1987   Nơi sinh: Đình Dù – Văn Lâm – Hưng yên 

Quê quán: Đình Dù – Văn Lâm – Hưng yên  Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2014 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Xuân Lôi - Đình Dù – Văn Lâm – Hưng yên   

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0975500438  

Fax:                                                         Email: dtnham@vnua.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Ngành học: Công nghệ thông tin   

Nước đào tạo:  Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 2010 

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: Công nghệ thông tin   Năm cấp bằng: 2014 

Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Hà Nội 

- Tên luận văn: Tìm hiểu một số phương pháp xử lý ảnh số, phân loại tự động để chẩn đoán 
một số bệnh của lợn qua ảnh chụp. 

- Tiến sĩ chuyên ngành: …   Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo: 

- Tên luận án: 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. 

Mức độ sử dụng: B1 

Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 



 

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 

Năm 2011 đến nay Khoa Công nghệ thông tin Giảng viên 

   

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh 
giáo sư nhà nước quy định): 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 
đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 
Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 
tham gia trong đề 

tài 

1 Xây dựng phần mềm tra cứu lỗi 
thường gặp trên máy tính và các 
cách khắc phục 

2012 Cấp trường Chủ nhiệm 

2 Ứng dụng một số phương pháp xây 
dựng hàm phân loại trong cảnh báo 
sớm nguy cơ vỡ nợ của các Ngân 
hàng thương mại cổ phần Việt Nam 

2018 Cấp trường  Tham gia 

3 Xây dựng hệ thống quản lý và tổ 
chức thi trắc nghiệm trên máy tính 

2019 Cấp trường Tham gia 

2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước 
quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố. 

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

1 Xây dựng thư viện côn trùng mở trên nền 
Web 

2015 Tạp chí Khoa học Nông 
nghiệp Việt Nam 

2 Ứng dụng phát hiện bệnh của lợn qua ảnh 
chụp bằng phương pháp trích chọn đặc trưng 
và phân loại tự động 

2016 Tạp chí Khoa học Nông 
nghiệp Việt Nam 

3  Ứng dụng một số phương pháp xây dựng 
hàm phân loại trong cảnh báo sớm nguy cơ 
vỡ nợ của các ngân hàng thương mại cổ 
phần Việt Nam 

2018 Tạp chí Khoa học Nông 
nghiệp Việt Nam 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020 

Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 

 

 

       Th.S. Đỗ Thị Nhâm 


