
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: Cao Thị Thu Hiền    Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 30.11.1983    Nơi sinh: Đông Triều, Quảng Ninh 

Quê quán: xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam          Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ     Năm, nước nhận học vị: 2015, CHLB Đức 

Chức danh khoa học cao nhất:                      Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ: Giảng viên 

Đơn vị công tác: Bộ môn Điều tra - Quy hoạch rừng, khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp 

Chỗ ở: Tổ 1, Khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, Chương Mĩ, Hà Nội                       

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0947 394 267 

Fax:                                                                      Email: caohien7983@yahoo.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Lâm nghiệp 

Ngành học: Lâm học 

Nước đào tạo: Việt Nam                              Năm tốt nghiệp: 2005 

Bằng đại học 2:                                            Năm tốt nghiệp: 

2. Sau đại học 

 Thạc sĩ chuyên ngành: Điều tra quy hoạch     Năm cấp bằng: 2008 

 Nơi đào tạo: Đại học Lâm nghiệp 

 Tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học Lâm nghiệp và sinh thái rừng  Năm cấp bằng: 2015 

 Nơi đào tạo: Đại học tổng hợp Goettingen, CHLB Đức 

 Tên luận án: Phân tích cấu trúc và mô hình tăng trưởng của rừng tự nhiên Việt Nam 

 

3. Ngoại ngữ: Anh văn Mức độ sử dụng: Thành thạo 

 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

4/2015 tới nay 
Đại học Lâm nghiệp 

Việt Nam 

Giảng viên Điều tra - Quy hoạch rừng; phụ trách các môn 

học: Thống kê sinh học, Thống kê đại cương cho chương 

trình tiên tiến, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội   

 

 

 

 

 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
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10/2011 – 

4/2015 

Đại học tổng hợp 

Goettingen, CHLB Đức 

Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học tổng hợp Goettingen, 

CHLB Đức 

12/2005 – 

11/2008 

Đại học Lâm nghiệp 

Việt Nam 

Học Thạc sỹ nghiên cứu chuyên ngành Điều tra quy hoạch, 

trường Đại học Lâm nghiệp 

05/2006 – 

04/2007 

Đại học Lâm nghiệp 

Việt Nam 

Giảng viên tập sự tại Bộ môn Điều tra - Quy hoạch rừng, 

trường Đại học Lâm nghiệp 

10/2005 – 

04/2006 

Đại học Lâm nghiệp 

Việt Nam 

Thử việc tại Bộ môn Điều tra - Quy hoạch rừng, trường Đại 

học Lâm nghiệp 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia trong đề 

tài 

1 

Lập biểu thể tích thân cây Cao 

su (Hevea Brasiliensis Mull 

Arg) trồng thuần loài tại các 

tỉnh Đông Nam Bộ 

2010/2012 Cấp Bộ Cộng tác viên 

2 

Nghiên cứu ứng dụng phần 

mềm SPSS trong điều tra và xử 

lý dữ liệu lâm nghiệp 

2009/2011 Cấp Bộ Thư ký 

3 

Lập biểu sản lượng rừng Luồng 

(Dendrocalamus 

membranceus Munro) 

2006/2008 Cộng tác viên Cộng tác viên 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 

Là tác giả 

hoặc đồng 

tác giả 

Tên tạp chí 

1 

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc 

thành lập biểu quá trình sinh trưởng và 

sản lượng rừng trông Luồng 

(Dendrocalamus membrananceus 

Munro) 

2009 Tác giả  

Tạp chí Nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn (ISSN 0866 – 

7020), 2009, trang 

106 – 109 

2 

Sự thay đổi đa dạng loài cây theo thời 

gian của rừng mưa nhiệt đới ở khu vực 

miền trung Việt Nam 

2016 Tác giả  

Tạp chí Khoa học và 

công nghệ Lâm 

nghiệp (số tiếng Anh) 

 

V. Giải thƣởng  

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu 

có) 



Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

  

VI. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác  

(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có) 

 

   

 

Xác nhận của cơ quan 

Hà Nội, ngày 12  tháng 09 năm 2016 

                                             Ngƣời khai kí tên 

 

 

 

 

    Cao Thị Thu Hiền 

 

               

 

  

 

 


