LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Nguyễn Văn Hiệp
2. Năm sinh: 1976
3. Nam/nữ: Nam
3. Chức danh khoa học:
Năm được phong:
Học vị: Thạc sỹ
Năm đạt học vị: 2007
4. Chức danh nghiên cứu:
Chức vụ (nếu có):
5. Địa chỉ nhà riêng: 15/15 Đường Thủy Lợi, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM
6. Điện thoại: Cơ quan: 08 38963353; Di động: 0909 634 071
7. Fax: 84-8-38960713
E-mail: hiep.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn;
nguyenvanhiep5@yahoo.com
8. Cơ quan-nơi làm việc : Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh
Tên người lãnh đạo cơ quan : Nguyễn Hay
Điện thoại liên lac : 84-8-38966780
Địa chỉ : khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
9. Quá trình Đào tạo
Bậc đào tạo
Nơi đào tạo
Chuyên môn
Năm tốt nghiệp
Đại học
Đại học Nông Lâm TPHCM
Kỹ sư Chăn nuôi
1999
Thạc sỹ
Đại học Khoa Học Nông nghiệp Thụy Điển Thạc sỹ Chăn nuôi
2007
10. Quá trình công tác
Thời gian
Vị trí công tác
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
(Từ năm…đến năm…)
2003 – 2012
Kỹ sư
Trường Đại học Nông kp 6, phường Linh
Lâm TPHCM
Trung, quận Thủ Đức,
TPHCM

TT

TT

TT

11. Các công trình công bố chủ yếu trong 05 năm gần đây
Tên công trình (bài
Là tác giả hoặc là Nơ công bố (tên tạp
báo, công trình,…)
đồng tác giả
chí, hội nghị)
12. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp
Tên và nội dung văn bằng

Năm công bố

Năm cấp bằng

13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn trong 05 năm gần đây
Tên Công Trình
Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu-kết thúc)

14. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia trong 05 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ
Thời gian
Thuộc chương
Tình trạng đề tài
khác đã chủ trì
(bắt đầu – kết thúc)
trình (nếu có)
(đã nghiệm thu, chưa
nghiệm thu)
1
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ
Thời gian
Thuộc chương
Tình trạng đề tài
khác đã tham gia
(bắt đầu – kết thúc)
trình (nếu có)
(đã nghiệm thu, chưa
nghiệm thu)

TT

15. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm)
Hình thức và nội dung giải thưởng

16. Thành tựu hoạt động KH&CN khác

Năm tặng thưởng

