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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên(chữ in hoa) : …………...……..………………............, Giới tính: ……..…... 

Ngày, tháng, năm sinh : ……..…………...…. Nơi sinh: …...………..……………........ 

Chỗ ở hiện nay : ……..………………………………...………………………………... 

Đơn vị công tác: .…………….……………….……… Điện thoại: …………………….        

2. Quá trình đào tạo 

 Đại học 

Thời gian Cơ sở đào tạo 
Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo 

Hình thức  

đào tạo 
Năm tốt nghiệp 

1999-2003 Đại học Quy Nhơn SP Toán Chính quy 2003 

 Các khóa đào tạo, bồi dưỡng sau khi tốt nghiệp đại học 

Năm Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Văn bằng/Chứng chỉ 

…. … … … 

 Trình độ ngoại ngữ 

Ngoại ngữ Trình độ 

Tiếng Anh B1 

 Thạc sĩ 

Khóa học 19 

Chuyên ngành đào tạo Phương pháp toán sơ cấp 

Tên đề tài luận văn Một số vấn đề về hội tụ và xấp xỉ tiệm cận của dãy số 

Người hướng dẫn  TS. Nguyễn Hữu Trọn 

3. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2003 đến nay THPT Hoài Ân 
GV dạy Toán, Chi UV chi bộ 

Bí thư đoàn trường, P.CTCĐ 

4. Nghiên cứu khoa học: Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học, các công trình nghiên 

cứu 

Năm 

công bố 

Tên bài báo, các công 

trình khoa học đã 

nghiên cứu 

Tên, số tạp chí công 

bố, tên sách, mã số 

đề tài 

Trách nhiệm tham gia 

( tác giả/ đồng tác giả) 

…. … … … 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

               Bình Định, ngày 25 tháng 07 năm 2018 

         TL.HIỆU TRƯỞNG      Người khai 

TP. ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 

Ảnh 

(3x4) 

NGUYỄN THÀNH TRƯỞNG                      Nam 
             10/03/1977                       Hoài Ân-Bình Định 

            32 Hà Huy Tập, TT Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định     
THPT Hoài Ân                                    0914630279 

Nguyễn Thành Trưởng 


