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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
Họ và tên:   VÕ LÊ NGỌC ĐIỀN  Giới tính: Nam 
Ngày, tháng, năm sinh:  17/02/1984  Nơi sinh: Tiền Giang    

Quê quán:  huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Dân tộc: Kinh  
Nghề nghiệp:   Giảng viên   Chức vụ: Không  

Chỗ ở hiện nay: 228 ô 2 khu 2, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang   
Điện thoại nhà riêng:  02733 650431     Điện thoại di động: 091 987 4882 

Email:  voledien@yahoo.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 
Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Ngành học: Xây dựng dân dụng và công nghiệp   
Thời gian đào tạo: 4,5 năm 

2. Sau đại học: 
- Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh 

- Ngành học: Xây dựng dân dụng và công nghiệp   
- Thời gian đào tạo: 2 năm 

- Tên chuyên đề luận án: Ảnh hưởng của mô men quán tính tiết diện quy đổi đến độ võng 
dầm bê tông cốt FRP 

- Người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Minh Long 
3. Năm bảo vệ: 2012  Nơi bảo vệ: Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh 

4. Tiến sĩ: 
- Nơi đào tạo:  

- Ngành học:   
- Thời gian đào tạo:  

- Tên chuyên đề luận án:  
- Người hướng dẫn:  

- Năm bảo vệ:   Nơi bảo vệ:  
4. Trình độ ngoại ngữ: Toefl 460  
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

Thời gian Cơ quan, đơn vị công tác Chức vụ và công việc đảm nhiệm 

2007-2008 Cty CPDV Đô Thị Chợ Lớn Kỹ sư 

2008-2009 Cty TNHH Finished Result, VN  Kỹ sư 

2009-nay Đại học Tiền Giang Giảng viên 

   

   

 

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học: 

TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực 
ứng dụng 

Năm 
hoàn 
thành 

Đề tài cấp 
(NN, Bộ, 
ngành, 
trường) 

Trách nhiệm tham gia 
trong đề tài 

1 

Ảnh hưởng của một số yếu tố 
chính đến sức kháng cắt của dầm 
bê tông tiết diện chữ T ứng suất 
trước gia cường bằng lưới sợi 
composite. (107.99-2015.30) 

2018 NN Thành viên 

2 

Phân tích hiệu quả gia cường 
kháng cắt dầm bê tông tiết diện 
chữ T ứng suất trước sử dụng sợi 
Polymer (T911-KTXD-2016-07) 

2016 trường Đồng chủ trì 

     

     

 

2. Bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học trong nước:  

TT Tên công trình 
Năm 
công 
bố 

Tên tạp chí 

1 
Ảnh hưởng mô men quán tính tiết 
diện tương đương đến độ võng dầm 
bê tông cốt FRP 

2012 Khoa học & Công nghệ trường Đại 
học Tiền Giang – ISSN 1859 - 4530 

2 
Khả năng kháng nứt uốn của dầm 
bê tông  cốt thép Polymer sợi thủy 
tinh 

2014 Bộ Xây dựng – ISSN 0866-0762 

3 

Ảnh hưởng cường độ bê tông đến 
hiệu năng gia cường kháng cắt của 
tấm CFRP trong dầm bê tông tiết 
diện chữ T ứng suất trước 

2016 Giao Thông Vận Tải – ISSN 2354-
0818 

4 

Ảnh hưởng tỷ số nhịp cắt và chiều 
cao làm việc(a/de) đến ứng xử cắt 
dầm bê tông ứng suất trước gia 
cường tấm CFRP 

2018 Bộ Xây dựng – ISSN 0866-0762 
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5 

So sánh hiệu quả gia cường kháng 
cắt của tấm CFRP và GFRP trong 
dầm bê tông cường độ cao ứng suất 
trước căng sau 

2018 Bộ Xây dựng – ISSN 0866-0762 

    

 
3. Bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế:  

TT Tên công trình 
Năm 
công 
bố 

Tên tạp chí 

1 

Shear capacity of unbonded 
post-tensioned concrete T beams 
strengthened with CFRP and 
GFRP U-wraps 

2018 Composites Structures (IF =4.451) 

 
4. Các công trình khác (tham luận, hội thảo, kỷ yếu…):  

TT Tên công trình Năm 
công bố Tên tạp chí 

Hội nghị/hội thảo trong nước: 

1 
Ảnh hưởng của hàm lượng cốt dọc  
dến ứng xử nứt do uốn của dầm cốt 
polymer sợi thủy tinh 

2013 
Hội nghị Khoa học & Công nghệ 13 
– Kỹ thuật xây dựng cho phát triển 
bền vững – ISBN 978-604-82-00220 

2 

Tương tác giữa cường độ bê tông 
và tấm gia cường kháng cắt CFRP 
trong dầm bê tông tiết diện chữ T 
ứng suất trước 

2016 
Hội Thảo Khoa học Công Nghệ Xây 
Dựng Tiên Tiến Hướng Đến Phát 
Triển Bền Vững (ATCESD) 

3 

Ảnh hưởng tỷ số nhịp cắt và chiều 
cao làm việc(a/de) đến ứng xử cắt 
dầm bê tông ứng suất trước gia 
cường tấm CFRP 

2017 
Hội Thảo Khoa học Công Nghệ Xây 
Dựng Tiên Tiến Hướng Đến Phát 
Triển Bền Vững (ATCESD) 

    

Hội nghị/hội thảo quốc tế: 

    

    

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật./. 

Xác nhận của đơn vị đang công tác 
 

Tiền Giang, ngày 15 tháng 2 năm 2019 

Người khai 
 

 

        Võ Lê Ngọc Điền 


