
ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2013-2014 

 

TT Họ và tên GVHD Bộ môn/PTN Hướng nghiên cứu Sinh viên đăng ký 

 

Ghi chú 

1.  TS. Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

ĐT: 38680121 

BM Quá trình 

Thiết bị Công 

nghệ Hóa & TP 

Nghiên cứu chế tạo nhũ tương nano cho hoạt 

chất sinh học ít tan 

Cao Đức Trọng 

Trần Văn Mạnh 

 

2.  TS. GVC Nguyễn Minh 

Tân 

ĐT: 38680121 

TS. Tạ Hồng Đức 

ĐT: 38682510 

 

BM Quá trình 

Thiết bị Công 

nghệ Hóa & TP 

BM Máy & 

TBCN Hóa chất 

Nghiên cứu mô hình hóa động học phản ứng 

Oxy hóa tiên tiến AOP trong công nghệ xử lý 

nước thải 

 

 

1.Lê Văn Hồng Nam 

( SHSV: 20091832) 

2.Phan Quốc Tuấn 

( SHSV: 20093017) 

3.Nguyễn Văn Thuấn 

( SHSV: 20092621) 

4.Bùi Chí Dũng 

(SHSV: 20090498) 

5.Trần Tuấn Anh 

( SHSV: 20090157) 

 

3.  TS. Trần Thị Thúy 

ĐT: 38682206 

 

Hóa phân tích Phát triển polime chức năng cao: Nghiên cứu 

cấu trúc và hình thái học của vật liệu cấu trúc 

mạng nano tạo ra từ quá trình đồng trùng hợp 

ghép styren vào cao su thiên nhiên 

Trần Anh Dũng, KTHH 

K55 

 

4.  TS. Nguyễn Xuân 

Trường 

ĐT: 38682206 

 

Hóa phân tích 1. Tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa khả 

kiến ứng dụng để xử lý nước ô nhiễm. 

2. Tổng hợp phức chất Ruthenium 

polypyridyl ứng dụng làm đầu dò huỳnh 

quang để phát hiện phân tử sinh học. 

  

5.  PGS.TS Trần Thu 

Hương 

ĐT: 38691145 

 

Hóa hữu cơ Hướng nghiên cứu chung: Nghiên cứu về 

Hóa học các Hợp chất Thiên nhiên 

- Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt 

tính sinh học của một số cây thuốc dân tộc. 

1. Hiện đang có các SV 

đang làm nghiên cứu: 

-Phạm Thu Hoài-Lớp CN 

KTHH K54 

 



- Nghiên cứu bán tổng hợp một số hợp chất 

có hoạt tính sinh học. 

(Đối tượng cụ thể sẽ giao trực tiếp cho SV) 

 

-Nguyễn Văn Đức- Lớp 

HH K55 

2. Có thể nhận thêm 1 đến 

3 SV các lớp  KTHH, CN 

Hóa Học hoặc CNCN KT 

Hóa Học nghiên cứu theo 

định hướng chuyên ngành 

Hóa Dược 

6.  TS. Trần Thị  

Minh 

ĐT: 38691145 

 

Hóa hữu cơ Hướng nghiên cứu chung: Nghiên cứu về 

Hóa học các Hợp chất Thiên nhiên 

- Nghiên cứu thành phần hóa học và một số 

hoạt tính sinh học của thực vật rừng Ngập 

mặn ven biển Việt Nam 

(Đối tượng cụ thể sẽ giao trực tiếp cho SV) 

 

- Nguyễn Thị Hồng 

Nhung; Lớp CN KTHH1 

K56. Mssv:20115986 

- Dương Đình Tiệp; Lớp 

HH K55; Mssv: 

20103371 

- Có thể nhận thêm 1 đến 

2 SV các lớp CN Hóa 

Học hoặc KTHH, CN 

KTHH định hướng 

chuyên ngành Hóa dược 

SV nhận đề 

tài và bắt 

đầu làm 

nghiên cứu 

từ tháng 1 

năm 2014  

7.  PGS.TS Tạ Ngọc Đôn 

TS. Trịnh Xuân Bái 

ThS. Lê Văn Dương 

ThS. Nguyễn Thị Minh 

Thu 

ThS. Ninh Thị Phương 

ĐT: 38691145 

 

Hóa hữu cơ 1. Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu 

hữu cơ kim loại (MOF, Mil, Zif). 

2. Nghiên cứu, chế tạo màng phân hủy sinh 

học từ phế phẩm nông nghiệp, thủy hải 

sản. 

3. Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu 

nano, vật liệu mao quản trung bình trên cơ 

sở zeolit và khoáng sét tự nhiên Việt Nam, 

các phế phẩm nông nghiệp và phế thải 

công nghiệp. 

1. Hiện đang có 5 sv các 

khóa làm nghiên cứu 

2. Có thể nhận thêm SV 

các lớp KTHH(từ năm thứ 

3), CN Hóa Học hoặc CN 

KTHH ( từ năm thứ 2) 

định hướng chuyên ngành 

Hóa dầu và vật liệu xúc 

tác. 

 



4.Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc và 

biến tính các vật liệu zeolit thông dụng 

kiểu A, P, P1, Pt, Zh, X phục vụ xử lý môi 

trường lỏng và khí, bao gồm: Lọc dầu, hoá 

dầu, chế biến khí, chế tạo nhiên liệu sạch, 

sản xuất chất tẩy rửa, xử lý nước sinh hoạt 

và nước thải công nghiệp, xử lý môi 

trường nước nuôi trồng thuỷ sản và các 

lĩnh vực cần vật liệu trao đổi ion trên cơ sở 

rây phân tử. 

5. Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc 

và biến tính các vật liệu zeolit thông dụng 

kiểu Y, Mordenit, ZSM-5 và các zeolit bền 

nhiệt khác làm xúc tác trong công nghiệp 

Lọc dầu, hoá dầu, hoá dược, hoá chất bảo 

vệ thực vật và các lĩnh vực cần vật liệu xúc 

tác. 

8.  ThS. Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

ĐT: 38680122 

CN Điện hóa & 

BVKL 

Nghiên cứu thu hồi Cu từ rác thải điện tử 

bằng phương pháp điện hóa 

Đồng Hoàng Trung - K56 Có thể 

nhận 3-4 

SV 

9.  ThS. Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

ĐT: 38680122 

CN Điện hóa & 

BVKL 
Nghiên cứu công nghệ mạ hợp kim Cu có hệ 

số ma sát cao trong hệ axit thân thiện với môi 

trường thay thế hệ mạ Xyanua. Ứng dụng để 

mạ chi tiết đệm má phanh xe các loại. 

 Có thể 

nhận 3-4 

SV 

10.  PGS. TS. Phạm Thị 

Hạnh 

ĐT: 38680122 

CN Điện hóa & 

BVKL 
Nghiên cứu điện phân Cu, Zn, Ni từ quặng  Có thể 

nhận 3-4 

SV 

11.  PGS. TS. Phạm Thị 

Hạnh 

CN Điện hóa & 

BVKL 
Nghiên cứu mạ hợp kim Ni-Cr  Có thể 

nhận 3-4 



ĐT: 38680122 SV 

12.  ThS. Đặng Việt Anh 

Dũng 

ĐT: 38680122 

CN Điện hóa & 

BVKL 
Thu hồi đồng từ quặng nghèo  Có thể 

nhận 3-4 

SV 

13.  PGS. TS. Hoàng Thị 

Bích Thủy 

ĐT: 38680122 

CN Điện hóa & 

BVKL 
Chế tạo lớp mạ NiP chịu ăn mòn mài mòn  Có thể 

nhận 3-4 

SV 

14.  PGS. Lê Xuân Thành 

ĐT: 38692943 

CN các chất vô 

cơ 

Nghiên cứu làm giàu hóa học quặng apatit 

Lào Cai 2 

 Có thể 

nhận 3-4 

SV 

15.  PGS. Lê Xuân Thành 

ĐT: 38692943 

CN các chất vô 

cơ 
Nghiên cứu sản xuất phân bón nhả chậm từ 

quặng apatit Lào Cai loại 2 

 Có thể 

nhận 3-4 

SV 

16.  PGS. La Thế Vinh 

ĐT: 38692943 

CN các chất vô 

cơ 
Nghiên cứu chế tạo màng lọc vô cơ dùng cho 

xử lý nước 

 Có thể 

nhận 1-2 

SV 

17.  PGS. La Thế Vinh 

ĐT: 38692943 

CN các chất vô 

cơ 
Nghiên cứu chế tạo màng phủ gốm trên nền 

kim loại 

 Có thể 

nhận 2-3 

SV 

18.  PGS. La Thế Vinh 

ĐT: 38692943 

CN các chất vô 

cơ 
Nghiên cứu chế tạo phân bón đa nguyên tố 

sử dụng cho một số loại cây nông nghiệp 

 Có thể 

nhận 2-3 

SV 

19.  PGS. La Thế Vinh 

ĐT: 38692943 

CN các chất vô 

cơ 
Nghiên cứu quá trình phốt phát hóa trên một 

số nền kim loại và hợp kim 

 Có thể 

nhận 2-3 

SV 

20.  PGS. La Thế Vinh 

ĐT: 38692943 

CN các chất vô 

cơ 
Nghiên cứu chế tạo vật liệu gốm trong suốt 

thay thế cho thủy tinh 

 Có thể 

nhận 1-2 

SV 

 


