LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Nguyễn Văn Nhã
2. Năm sinh: 1983
3. Nam/nữ: Nam
3. Chức danh khoa học:
Năm được phong:
Học vị: Thạc sĩ
Năm đạt học vị: 2011
4. Chức danh nghiên cứu:
Chức vụ (nếu có):
5. Địa chỉ nhà riêng: 140, ấp Đồng Chèo, xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
6. Điện thoại: Di động: 0989876405
7. Fax: 84-8-38960713
E-mail: nhadhnl@gmail.com;
nha.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn
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
Bác sỹ Thú y
2006
Thạc sỹ
Đại học Khoa Học Nông nghiệp Thụy Điển Thạc sỹ Thú y
2011
10. Quá trình công tác
Thời gian
Vị trí công tác
(Từ năm…đến năm…)
2011 – 2012
Giáo viên

TT
1

Cơ quan công tác

Địa chỉ cơ quan

Trường Đại học Nông
Lâm TPHCM

kp 6, phường Linh
trung, quận Thủ đức,
TPHCM

11. Các công trình công bố chủ yếu trong 05 năm gần đây
Tên công trình (bài
Là tác giả hoặc là Nơi công bố (tên tạp
báo, công trình,…)
đồng tác giả
chí, hội nghị)
đồng tác giả
Hội nghị khoa học
hiệu quả sử dụng
công nghệ tuổi trẻ các
vắc xin respisuretrường Đại học Cao
one kết hợp kháng
đẳng khối Nông – Lâm
sinh tulathromycin
– Ngư – Thủy toàn
trong phòng bệnh
quốc lần thứ năm

Năm công bố
2011

viêm phổi địa
phương ở heo

2

TT
1
2
TT

12. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp
Tên và nội dung văn bằng

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
khác đã tham gia

TT

Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc chương
trình (nếu có)

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

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

Năm tặng thưởng

