
1 TS. Nguyễn Thị Thủy Khoa ĐTVT 0985812401 thuynt@epu.edu.vn; 
thuyepu76@gmail.com

1. Nghiên cứu và phát triển chế tạo mạch điện tử ứng dụng và thiết bị 
điện tử y tế
2. Công nghệ vật liệu điện tử
3. Ứng dụng của Cảm biến trong chế tạo mạch điện tử

2 TS. Nguyễn Nam Quân Khoa ĐTVT 0913572484 quannn@epu.edu.vn - Nghiên cứu thiết kế các hệ thống nhúng, xử lý số tín hiệu sử dụng 
DSP, FPGA..
- Tư vấn thiết kế, tích hợp các giải pháp công nghệ thuộc lĩnh vực 
điện tử, viễn thông

3 TS. Nguyễn Lê Cường Khoa ĐTVT 0913546234 cuongnl@epu.edu.vn - Thiết kế hệ thống nhúng, FPGA, DSP
- Mô phỏng hệ thống và thiết kế thiết bị thông tin số.
- Bảo mật thông tin
- Phát triển các ứng dụng, giải pháp ICT.
- Phát triển các ứng dụng, giải pháp điện tử và truyền thông trong 
ngành điện.

4 TS. Lê Anh Ngọc Khoa ĐTVT O91688O777 anhngoc@epu.edu.vn - Các ứng dụng Internet of Things, truyền thông M2M (M2M/IoT) và 
mạng cảm biến không dây
- Các ứng dụng truyền thông adhoc cho đa drone (multi-drone), giao 
thông thông minh, lưới điện thông minh, nông nghiệp thông minh, 
chăm sóc sức khỏe.
- Các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (big 
data analysis).
- Phát triển các ứng dụng di động và các hệ thống thông minh.

Danh sách GV tham gia hướng dẫn luận văn ThS_Khoá CH7

Qui định về hướng dẫn luận văn theo đúng 
Quy định tại Khoản 1, Điều 27, Thông tư 
15/2014/TT-BGDĐT ban hành ngày 
15/5/2014:                       
+ Trong cùng 1 năm: GS hướng dẫn tối đa 7 
học viên; PGS&TSKH hướng dẫn tối đa 5 
HV; TS hướng dẫn tối đa 3 HV, kể cả học 
viên ở cơ sở đào tạo khác.                                         
+ Đối với CTĐT theo định hướng ứng dụng 
mỗi LV có thể có 2 người HD, người thứ 2 
có thể là ThS tốt nghiệp từ 3 năm trở lên và 
có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực đề tài; được hướng dẫn tối đa 2 HV 
trong cùng 1 năm và trong tất cả cơ sở đào 
tạo tham gia hướng dẫn.

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
STT Họ và tên Đơn vị công 

tác Số điện thoại Email Định hướng nghiên cứu có thể Ghi chú



5 TS. Phạm Duy Phong Khoa ĐTVT 0912348885 phongphd@epu.edu.vn - Thông tin vô tuyến, di động
- Trường điện từ, truyền sóng và anten.
- Tiếp đất, chống sét, chống ảnh hưởng của đường dây điện lực sang 
hệ thống thông tin, viễn thông, tín hiệu.
- Ứng dụng công nghệ điện tử, viễn thông, CNTT nhằm sử dụng 
năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

6 PGS.TS Bạch Nhật Hồng Khoa ĐTVT 0913505737 hongbn@epu.edu.vn - Kỹ thuật điện tử, hệ thống viễn thông
- An toàn và bảo mật thông tin
- Thông tin dưới nước -sonar, 
- Hệ thống đo theo nguyên lý siêu âm

7 PGS. TS Đỗ Xuân Tiến Khoa ĐTVT 0903297424 tiendx@epu.edu.vn - Kỹ thuật vi xử lý, lập trình hệ thống
- Thiết kế các hệ xử lý song song, hiệu năng cao

8 PGS. TS Huỳnh Lương NghĩaKhoa ĐTVT 0913084711 nghiahl@epu.edu.vn - Trí tuệ nhân tạo, nhận dạng và điều khiển thích nghi
- Thiết bị điện tử y sinh, xử lý tín hiệu điện tử y sinh
- Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống y sinh

9 PGS. TS Nguyễn Tăng CườngKhoa ĐTVT 0912045795 cuongnt_dtvt@epu.edu.vn - Các hệ thống xử lý tín hiệu - điều khiển tối ưu đa ngẫu nhiên, hệ 
thống điều khiển thích nghi
- Kỹ thuật công nghệ máy tính - điện tử số
- Tích hợp các hệ thống đo - điều khiển công nghiệp

10 TS Lê Chí Quỳnh Khoa ĐTVT 0913214000 quynhlc@epu.edu.vn - Mật mã, an toàn thông tin

- Mã hóa, xử lý tín hiệu

- Thông tin vô tuyến, tối ưu hóa mạng 

11 TS Thẩm Đức Phương Khoa ĐTVT 090322911 phuongtd@epu.edu.vn - Đo lường và đánh giá hiệu quả các thiết bị thông tin và hệ thống vô 
tuyến điện

- Trường điện từ, truyền sóng và anten

- Thiết kế các thiết bị vô tuyến
12 TS. Nguyễn Tuấn Anh Khoa ĐTVT 0974386220  anhnt.uk@gmail.com - An toàn thông tin

- Mạng máy tính/Cloud

13 TS. Hồ Mạnh Cường Khoa ĐTVT 0983500620 cuonghm@epu.edu.vn - Các hệ thống mạch điện tử cơ bản, tiên tiến

- Hệ thống thông tin vô tuyến

- Anten và truyền sóng

- Sửa chữa, bảo trì các thiết bị điện tử, viễn thông

Qui định về hướng dẫn luận văn theo đúng 
Quy định tại Khoản 1, Điều 27, Thông tư 
15/2014/TT-BGDĐT ban hành ngày 
15/5/2014:                       
+ Trong cùng 1 năm: GS hướng dẫn tối đa 7 
học viên; PGS&TSKH hướng dẫn tối đa 5 
HV; TS hướng dẫn tối đa 3 HV, kể cả học 
viên ở cơ sở đào tạo khác.                                         
+ Đối với CTĐT theo định hướng ứng dụng 
mỗi LV có thể có 2 người HD, người thứ 2 
có thể là ThS tốt nghiệp từ 3 năm trở lên và 
có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực đề tài; được hướng dẫn tối đa 2 HV 
trong cùng 1 năm và trong tất cả cơ sở đào 
tạo tham gia hướng dẫn.



14 TS. Hoàng Thị Phương ThảoKhoa ĐTVT 098 2225258 thaohp@epu.edu.vn - Ăngten kích thước nhỏ.

- Vô tuyến nhận thức.

- Thông tin vô tuyến thế hệ mới.

Qui định về hướng dẫn luận văn theo đúng 
Quy định tại Khoản 1, Điều 27, Thông tư 
15/2014/TT-BGDĐT ban hành ngày 
15/5/2014:                       
+ Trong cùng 1 năm: GS hướng dẫn tối đa 7 
học viên; PGS&TSKH hướng dẫn tối đa 5 
HV; TS hướng dẫn tối đa 3 HV, kể cả học 
viên ở cơ sở đào tạo khác.                                         
+ Đối với CTĐT theo định hướng ứng dụng 
mỗi LV có thể có 2 người HD, người thứ 2 
có thể là ThS tốt nghiệp từ 3 năm trở lên và 
có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực đề tài; được hướng dẫn tối đa 2 HV 
trong cùng 1 năm và trong tất cả cơ sở đào 
tạo tham gia hướng dẫn.

P.Khoa ĐTVT Phòng ĐTSĐH

TS. Lê Anh Ngọc TS. Lê Thành Doanh
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Người lập biểu

Nguyễn Sỹ Chương
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