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5. Nguyên Quán: Quảng Trị
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TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
12. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo

Chuyên môn

Nơi đào tạo

Năm tốt
nghiệp

Đại học

Trường ĐH KHXH &NV,
ĐHQGHN

Tâm lý học

2001

Thạc sĩ

ĐH Toulouse II, Pháp

Tâm lý học xã hội phát
triển

2002

Tiến sĩ

ĐH Toulouse II, Pháp

Tâm lý học xã hội phát
triển

2006

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)
Văn Bằng

Tên khoá đào tạo
Thực tập sau tiến sĩ

Nơi đào tạo
ĐH Vanderbilt, Hoa Kì

Thời gian đào
tạo
2008-2009

14. Trình độ ngoại ngữ
TT

Ngoại ngữ

Trình độ A

Trình độ B

Trình độ C

Chứng chỉ quốc tế

Pháp

X

Anh

X

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN
15. Quá trình công tác
Thời gian

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

(Từ năm ... đến
năm...)

Địa chỉ Cơ quan

2006-nay

Giảng viên

Trường ĐHGD

144 Xuân Thủy

2009-nay

Giám đốc TT

TT Thông tin hướng nghiệp
và Nghiên cứu ứng dụng
Tâm lý, Trường ĐHGD

182 Lương Thế Vinh

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố
16.1 Sách giáo trình
TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản
2009

1

Tâm lý học đại cương

Đồng tác giả

NXB ĐHQGNG

2

Phát triển tâm vận động ở trẻ em

Đồng tác giả

Chưa xuất bản

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

L’enfant dans le lien social,
les perspectives de la psychologie
du développement

2

Health Education in Context: An
International Perspective of the
Development of Health Education in
Schools and Local Communities

Đồng tác giả

3

Tư vấn học đường

Đồng tác giả

Bộ GD-ĐT

2012

4

Hoạt động giáo dục giá trị sống và
kĩ năng sống cho học sinh trung học
phổ thông

Đồng tác giả

Bộ GD-ĐT

2012

5

La formation professionnelle des
psychologues cliniciens et

Đồng tác giả

Erès,2007
ISBN 978-2-296-

2007

Erès, 2003
Đồng tác giả

ISBN 2-7492-0192-6

2003

Sense Publishers,
2012
ISBN 978-94-6091874-2

2012

l’université

03118-0

6

Giáo dục, Tâm lý và Sức khỏe tâm thần
trẻ em Việt Nam : Một số vấn đề lý
luận và thực tiễn liên ngành

Đồng tác giả

NXBĐHQGHN, 2007

2007

7

Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống
cho học sinh THCS

Đồng tác giả

Bộ GD-ĐT

2012

16.3 Các bài báo khoa học
16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 4
16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 14
16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 13
16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước: 3
16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưuu tiên các
dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:
TT

Tên bài báo

1

A Model for Sustainable
Development of Child Mental
Health Infrastructure in the
LMIC World: Vietnam as a Case
Example

Là tác giả hoặc là
đồng tác giả công
trình

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

Đồng tác giả

International
Perspective in
Psychology: Research,
Practice, Consultation,

2012

2

Adaptation of the Wechsler
Intelligence Scale for ChildrenIV (WISC-IV) for Vietnam

Đồng tác giả

Psychological Studies,

2011

3

Development of Clinical
Psychology and Mental Health
Resources in Vietnam

Đồng tác giả

Psychological Studies,

2011

4

Thực trạng hoạt động tư vấn học
đường ở một số trường THPT tại
Hà Nội, Tạp chí Tâm lý học

Đồng tác giả

Tạp chí Tâm lý học,
Viện KHXHVN

2011

5

Nationally-Representative
Epidemiological and Risk Factor
Assessment of Child Mental
Health in Vietnam,

Đồng Tác giả

International
Perspective in
Psychology: Research,
Practice, Consultation,
Vol 3, Issue 3, Pages
139-153.

2014
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17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:
TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã
hiệu

Năm
cấp

Nơi cấp

18. Sản phẩm KHCN:
18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….
18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước: Thích ứng Trắc nghiệm đánh giá trí tuệ của
Weschler cho trẻ em –WISC IV
18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:
TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp
dụng

Hiệu quả

1

Trắc nghiệm đánh giá
trí tuệ của Weschler
cho trẻ em –WISC IV

2009- nay. ứng dụng trong đánh giá tâm lý
ở trường học, cơ sơ chăm sóc tâm lý

Tốt

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì
Cơ quản quản lý đề tài,
Tình trạng đề tài
Thời gian
Tên/ Cấp
thuộc Chương trình
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm
(bắt đầu - kết thúc)
(nếu có)
thu)
Xây dựng mạng lưới tâm
lý học đường

2006-2009

ĐHQGHN

Đã nghiệm thu

Thích ứng các công cụ
đánh giá tâm lý cho
người Việt Nam,

2009-2011

Chương trình nhánh của
dự án đầu tư chiều sâu,
ĐHQGGN

Đã nghiệm thu

Điều tra dịch tễ học các
vấn đề sức khỏe tâm thần
trẻ em Việt nam

2010-212

Viện Sức khỏe Hoa Kì

Đã nghiệm thu

Xây dựng và đánh giá
chương trình chăm sóc
sức khỏe tinh thần dựa
vào trường học

2012-2014

Quỹ phát triển khoa học
và công nghệ quốc gia

Đang thực hiện

- Nghiên cứu trường diễn
về hành vi cha mẹ và tâm
bệnh ở trẻ em

2012-2015

Viện Sức khỏe Hoa Kì

Đang thực hiện

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài,
thuộc Chương trình
(nếu có)

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

Bước đầu đánh giá hiệu
quả trị liệu nhận thứchành vi cho trẻ có lo âu.

2002-2004

Viện Nghiên cứu phát
triển giáo dục VN

Đã nghiệm thu

Xây dựng chương trình
đào tạo tâm lý học lâm
sàng bậc thạc sĩ tại
trường ĐHGH,
ĐHQGHN

2006-2008

ĐH GD

Đã nghiệm thu

Quan niệm của người
Việt Nam về sức khỏe
tâm thần

2006-2009

Viện Sức khỏe Hoa Kì

Đã nghiệm thu

Nâng cao cơ sở hạ tầng
và năng lực về sức khỏe
tâm thần ở Đông Nam Á

2012-2016

Viện Sức khỏe Hoa Kì

Đang thực hiện

Tên/ Cấp

21. Quá trình tham gia đào tạo SĐH

21.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo:..0........................................
21.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 0...................................
21.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:.7........................................
21.4 Thông tin chi tiết:
Tên luận án của NCS
( đã bảo vệ luận án TS
hoặc đang làm NCS)

Tên luận văn của các
thạc sĩ ( chỉ liệt kê
những trường hợp đã
hướng dẫn bảo vệ
thành công)

Vai trò hướng dẫn
( chính hay phụ)

Tên NCS, Thời
gian đào tạo

Tên thạc sĩ, Thời
gian đào tạo

Điều tra tỉ lệ trẻ có các
vấn đề SKTT ở miền
Bắc

Nguyễn Cao Minh

Nhận thức của giáo
viên tiểu học về các
biện pháp quản lý học
sinh TĐGCY

Nguyễn Linh Trang

Kì vọng của học sinh
lớp 5 về kiểu tương tác
học sinh-giáo viên

Đinh Thị Trinh

Mối quan hệ giữa tự
đánh giá bản thân và
kết quả học tập ở học
sinh lớp 5
Vị trí và vai trò của lao
động trong kế hoạch xã
hội hóa cá nhân của
học sinh THPH tại Hà
Nội

Hoàng Thu Huyền

Nguyễn Như
Phương

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Cơ quan công tác của TS, NCS,
địa chỉ liên hệ ( nếu có)

Cơ quan công tác của học viện,
địa chỉ liên hệ ( nếu có)

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; ...
- Hội tâm lý học xã hội Việt Nam
- Ủy ban trắc nghiệm Quốc Tế (ITC)

Hà Nội, ngày ..... tháng..... năm .....
XÁC NHẬN
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI KHAI

Đặng Hoàng Minh

