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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên Nguyễn Văn Nam 

Ngày, tháng, năm sinh 28/07/1980 

Giới tính Nam 

Nơi sinh Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An 

Địa chỉ liên lạc 
P415-H1, đường Hoàng Đạo Thành, P. Kim Giang, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan +84 902 130 130 

Điện thoại nhà riêng  

Điện thoại di động +84 986 226648 

Email namhunre@gmail.com, nvnam.tdbdv@hunre.edu.vn  

Học vị Tiến sĩ 

Năm, nơi công nhận học vị 
2018, Đại học tổng hợp Trắc Địa và Bản Đồ Maxcova, Liên 

bang Nga (MIIGAiK) 

Chức danh khoa học   

Năm phong chức danh khoa học   

Chức vụ và đơn vị công tác  
Giảng viên, Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý, 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

Mã số thuế (hoặc số CMND trong 

trường hợp không có Mã số thuế) 
Mã số thuế: 8002778865; CMND: 013564224 

 

2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo  

Năm tốt 

nghiệp 
Bậc đào tạo Ngành (chuyên ngành) đào tạo 

Cơ sở đào tạo 

(ghi rõ tên và quốc gia) 

2005 Đại học Trắc Địa 
Đại học Mỏ - Địa chất, Hà 

Nội, Việt Nam 

2010 Thạc sĩ Kỹ thuật Trắc địa 
Đại học Mỏ - Địa chất, Hà 

Nội, Việt Nam 

2018 Tiến sĩ Viễn Thám và GIS 

Đại học tổng hợp Trắc Địa và 

Bản Đồ Maxcova, Liên bang 

Nga (MIIGAiK) 

mailto:namhunre@gmail.com
mailto:nvnam.tdbdv@hunre.edu.vn
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2.2. Tên luận án tiến sĩ  

         (nếu đã bảo vệ) 

Nghiên cứu phương pháp phát hiện và dự báo sự chuyển 

đổi các dạng sử dụng đất sang bề mặt không thấm bằng dữ 

liệu ảnh vệ tinh đa phổ. 

2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)  

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

   

   

2.4. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh B 

Tiếng Nga C 

 

3. Quá trình công tác 

Từ năm...đến năm... Nơi công tác Vị trí công tác 

8/2005 đến 8/2013 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội, Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin 

địa lý 

Giảng dạy 

9/2013 đến 7/2018 
Đại học Trắc Địa và Bản Đồ Maxcova, 

Liên bang Nga (MIIGAiK) 
Nghiên cứu sinh 

8/2018 đến nay 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội, Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin 

địa lý 

Giảng dạy và nghiên cứu 

 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu  Viễn thám và GIS 

Hướng nghiên cứu chính 

- Nghiên cứu ứng dụng viễn thám quang học và Radar trong 

nghiên cứu tài nguyên và môi trường.   

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ GIS. 

Chuyên ngành nghiên cứu Viễn thám và GIS 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo 

STT Tên sách 

Mức độ tham gia 

(là chủ biên, là đồng tác giả, 

tham gia viết một phần) 

Năm xuất bản Nơi xuất bản 

1 
Giáo trình Công nghệ đo 

ảnh 
Đồng tác giả 2010 

Trường Đại 

học Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Hà Nội. 

2     

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

STT  Tên bài báo Năm công bố Tên, số tạp chí công Mức độ tham gia  
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bố, trang tạp chí (là tác giả/đồng tác giả) 

     

     

     

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

STT  Tên bài báo Năm công bố 
Tên, số tạp chí công 

bố, trang tạp chí 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

1 

Research on effective 

method of Object-

oriented classification 

for land cover using 

multi-spectral sattelite 

imagery 

2017 

Izvestia vuzov 

(Geodesy and 

aerophotosurveying), 

2017. – Vol 1. – pp. 

94-99 (ISSN 0536-

101Х (print), ISSN 

2618-7299 (online)). 

[In Russian] 

Tác giả 

2 

Detection approach for 

land use change based on  

Impervious surfaces 

extracted from 

multispectral imagery  

of spot satellite: a study 

case in Hanoi, Vietnam 

2017 

Izvestia vuzov 

(Geodesy and 

aerophotosurveying), 

2017. – Vol 3. – pp. 

87-94 (ISSN 0536-

101Х (print), ISSN 

2618-7299 (online)). 

[In Russian] 

Đồng tác giả 

3 

Use of Markov chains 

and remote sensing data 

to predict land use 

conversion in large urban 

agglomerations 

2017 

Izvestia vuzov 

(Geodesy and 

aerophotosurveying), 

2017. – Vol 5. – pp. 

99-105 (ISSN 0536-

101Х (print), ISSN 

2618-7299 (online)). 

[In Russian] 

Đồng tác giả 

4 

Study of the possibility 

of changing the 

parameters of the camera 

by refocusing during 

terrestrial 

photogrammetric survey 

to create three-

dimensional model of 

real estate object. 

2020 

Izvestia vuzov 

(Geodesy and 

aerophotosurveying), 

2020, 64(2): 164‒168. 

[In Russian]. DOI: 

10.30533/0536-101X-

2020-64-2-164-168. 

Đồng tác giả 

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 

hội thảo 
Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Mức độ tham gia 

 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm tổ 

chức hội thảo 

     

     

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 

hội thảo 
Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Mức độ tham gia 

 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm tổ 

chức hội thảo 
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2016 

Assessment of fused 

methods between 

panchromatic and 

multi-spectral bands 

for Landsat 8 OLI 

data. (ISBN: 978-604-

93-8868-2) 

International 

symposium on Geo-

spatial and Mobile 

Mapping 

Technologies and 

summer school for 

mobile technology, 

GMMT 2016 

Đồng tác giả 

Hanoi 

University of 

Mining and 

Geology 

2016 

Dettection of the 

urban area expansion 

using impervious 

surfaces extracted 

from SPOT data: A 

study case in Tay Ho 

District, Hanoi city. 

(ISBN: 978-604-93-

8868-2) 

International 

symposium on Geo-

spatial and Mobile 

Mapping 

Technologies and 

summer school for 

mobile technology, 

GMMT 2016 

Đồng tác giả 

Hanoi 

University of 

Mining and 

Geology 

2017 

Detection and 

Prediction of Urban 

Expansion of Hanoi 

Area (Vietnam) Using 

SPOT-5 Satellite 

Imagery and Markov 

Chain Model. 119-133 

(ISBN: ISBN 978-3-

319-68239-6); DOI: 

10.1007/978-3-319-

68240-2_8 

Advances and 

Applications in 

Geospatial 

Technology and 

Earth Resources, 

GTER 2017 

Đồng tác giả 

Hanoi 

University of 

Mining and 

Geology 

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 

thực hiện 
Tên chương trình, đề tài 

Cấp quản lý đề 

tài 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

Tình trạng đề tài  

(đã nghiệm thu/chưa 

nghiệm thu) 

     

     

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm  Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 

   

   

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HVCH) 

Họ tên 

NCS/HVCH 
Đề tài luận án/luận văn Cơ sở đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

     

     

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học  

Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và 

ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… 

Tên tổ chức Vai trò tham gia 
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5. Giảng dạy  

5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính Viễn thám và GIS 

5.2. Học phần/môn học có thể đảm nhiệm - Xử lý ảnh viễn thám 

- Viễn thám nâng cao 

- Kỹ thuật địa tin học trong nghiên cứu biến động 

lớp phủ/sử dụng đất. 

- Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám và ứng dụng 

- Ứng dụng GIS, viễn thám trong quản lý tài 

nguyên và môi trường 

- Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong 

Khí tượng thủy văn 

- Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong xây dựng 

cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu 

 

Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung bản lý 

lịch khoa học, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

 QUẢN LÝ TRỰC TIẾP 

(Xác nhận và đóng dấu)  

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020 

NGƯỜI KHAI 

 

    

 

 

 

                   TS. Nguyễn Văn Nam 

 

 


