
 

Mẫu số 03 

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ 

1. Họ và tên:  ĐẶNG CÔNG THUẬN 

2. Năm sinh: 1968 

3. Chức vụ và cơ quan công tác hiện nay:  

Trưởng Bộ môn Giải phẫu bệnh - Y Pháp, Trường Đại học Y Dược Huế 

Trưởng phòng NCKH-Đối ngoại-Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Trưởng Khoa Giải phẫu bệnh, 

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế 

4. Năm được bổ nhiệm Giáo sư (hoặc Phó giáo sư): 2012 

Ngành:  Y học                                            Chuyên ngành: Giải phẫu bệnh 

5. Danh hiệu trong nước và quốc tế: Thầy thuốc Ưu tú; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 

6. Số công trình khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học:  45 

Trong đó: 

- ISI hoặc/và Scopus:           01 (tham gia)        (5 năm gần đây:       01    ) 

- Tạp chí nước ngoài khác:       0    (5 năm gần đây:           )  

7. Số sáng chế, giải pháp hữu ích: 

Trong đó, quốc tế:                        (5 năm gần đây:           ) 

8. Số sách chuyên khảo và giáo trình đã xuất bản: 04 (03 chủ biên, 01 tham gia), nhà xuất bản 

Đại học Huế. 

Trong đó:  

- 5 năm gần đây: 

- Do Nhà xuất bản nước ngoài, Nhà xuất bản cấp Quốc gia, Bộ và tương đương xuất bản: 

9. Tổng số trích dẫn (nếu có):                                             Chỉ số hindex (nếu có): 

10. Giải thưởng KH&CN quốc tế, quốc gia hoặc tương đương:  

- 2017: Đạt Giải thưởng Cố đô về KHCN lần thứ III (Tham gia) 

- 2017: Đạt giải Nhất trong lĩnh vực Y Dược - Nhân Tài Đất Việt (Tham gia) 

- Hướng dẫn cho Giảng viên đạt 01 Giải xuất sắc, 01 Giải 3 - Hội nghị khoa học tuổi trẻ các 

Trường Y Dược Việt Nam, năm 2018   



11. Bài báo khoa học tiêu biểu (Liệt kê tối đa 10 bài báo tiêu biểu trong cả quá trình, kèm theo 

chỉ số trích dẫn của bài báo và chỉ số ảnh hưởng của tạp chí, nếu có): 

1 Nghiên cứu các đặc điểm hình 

thái học, chỉ số tiên lượng NPI và 

thụ thể nội tiết của ung thư biểu 

mô tuyến vú 

Đồng tác giả 

Chủ trì 

Y học thực hành, 541, 

236-244 
2006 

2 Nghiên cứu sự bộc lộ D2-40, một 

dấu ấn miễn dịch mới trong đánh 

giá xâm nhập bạch mạch và tiên 

lượng ung thư vú xâm nhập 

Đồng tác giả 

Chủ trì 

Ung thư học Việt Nam,  

1-2008, 233-238 
2008 

3 Đánh giá tình trạng di căn hạch 

gác trong ung thư vú 

Đồng tác giả 

Tham gia 

Ung thư học Việt Nam, 1-

2009, 108-113 
2009 

4 Nghiên cứu sự biểu lộ HER2 ở 

bệnh nhân ung thư dạ dày 

Đồng tác giả 

Tham gia 

Y học TP. Hồ Chí Minh, tập 

15, phụ bản của số 2, 47-53 
2011 

5 Hóa mô miễn dịch trong ung thư 

vú 

Tác giả 

Chủ trì 

Tạp chí Phụ Sản, tập 10, số3, 

74-83 
2012 

6 Sàng lọc các tổn thương tiền ung 

thư và ung thư cổ tử cung bằng 

xét nghiệm tế bào CTC và test 

VIA tại tuyến y tế cơ sở 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Đại học 

Huế, tập 89 số 1, 2014, trang 

45-58 

2014 

7 Tầm soát ung thư vú: Cập nhật 

dựa vào bằng chứng 

Đồng tác giả Tạp chí Y học lâm sàng, 

Bệnh viện Trung Ương Huế, 

số 26-2015, trang 11-16 

2015  

8 Nghiên cứu mối tương quan giữa 

thuật toán ROMA với các đặc 

điểm giải phẫu bệnh và giai đoạn 

bệnh trong ung thư buồng trứng 

Tác giả Y Dược học, Trường Đại 

học Y Dược Huế, Số 

31/2016; tr 48-56. 

2016 

 

9 Nghiên cứu phân nhóm phân tử 

ung thư biểu mô tuyến vú xâm 

nhập dựa trên hóa mô miễn dịch 

và lai tại chỗ 

Đồng tác giả Y học Việt Nam, tập 461-

Tháng 12-Số đặc biệt-2017; 

trang 309-318 

2017 

 

10 The value of visual inspection 

with acetic acid and Pap smear in 

cervical cancer screening program 

in low resource settings - A 

population-based study 

Đồng tác giả Oncology Reports, 2018. 24: 

p. 18-20 

2018 

 

 

12. Sách chuyên khảo và giáo trình tiêu biểu (Liệt kê tối đa 5 sách và/hoặc giáo trình tiêu biểu 

trong cả quá trình, kèm theo chỉ số trích dẫn, số lần tái bản, nếu có): 



- Chủ biên và tham gia biên soạn sách giáo khoa “Giáo trình Giải phẫu bệnh” phục vụ các hệ 

đào tạo Y khoa, in 1.200 cuốn tại Nhà xuất bản Đại học Huế, tháng 6/2012. Tái bản vào các 

năm 2014, 2016, 2018 mỗi lần 1.000 cuốn. 

- Chủ biên và tham gia biên soạn 2 cuốn sách tham khảo “Học tích cực trong Đào tạo Y khoa” 

cho Giảng viên và Sinh viên Y khoa. Xuất bản tháng 6/ 2010, in tại Nhà xuất bản Đại học Huế. 

- Tham gia biên soạn cuốn sách chuyên khảo “Thăm dò chức năng Sản phụ khoa” phục vụ đào 

tạo Sau Đại học. Xuất bản tháng 6/ 2011, in tại Nhà xuất bản Đại học Huế. 

13. Kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây (Liệt kê tối đa 5 công trình 

khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây (bài báo khoa học và/hoặc sách chuyên khảo; sáng 

chế, giải pháp hữu ích; giải thưởng...): 

- Nghiên cứu các đặc điểm hình thái học, chỉ số tiên lượng NPI và thụ thể nội tiết của ung thư 

biểu mô tuyến vú. Y học thực hành, 541, 236-244. 

- Nghiên cứu phân nhóm phân tử ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập dựa trên hóa mô miễn 

dịch và lai tại chỗ. Y học Việt Nam, tập 461-Tháng 12-Số đặc biệt-2017; 309-318. 

- The value of visual inspection with acetic acid and Pap smear in cervical cancer screening 

program in low resource settings - A population-based study. Oncology Reports, 2018. 24: 

p.18-20 

- Chủ biên sách giáo khoa “Giáo trình Giải phẫu bệnh”, Nhà xuất bản Đại học Huế, 2012 

- Giải Nhất trong lĩnh vực Y Dược - Nhân Tài Đất Việt (2017) 

14. Các hoạt động cộng đồng hiện nay (Lãnh đạo các hiệp hội khoa học, kỹ thuật trong nước và 

quốc tế; Ban biên tập tạp chí khoa học,...) 

  Ứng viên 

(ký và ghi rõ họ tên) 

        PGS.TS. Đặng Công Thuận 


