
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

  

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên:  LƢƠNG THỊ PHƢƠNG                                  Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 14/12/1984                                    Nơi sinh: Quảng Ninh 

Quê quán: Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dƣơng                     Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sỹ             Năm, nƣớc nhận học vị: 2010 

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 – Đại học Lâm nghiệp 

Chỗ ở: Số 106, ngõ 164, Vƣơng Thừa Vũ, Khƣơng Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.                        

Điện thoại liên hệ:  0961001182 

Email: phuongdtqh@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Đại học chính quy 

Nơi đào tạo: Trƣờng Đại học Lâm nghiệp 

Ngành học:  Lâm học 

Nƣớc đào tạo: Việt Nam                                        Năm tốt nghiệp: 2007 

2. Sau đại học 

Thạc sĩ chuyên ngành: Lâm học                           Năm cấp bằng: 2010 

 Nơi đào tạo: Trƣờng Đại học Lâm nghiệp 

  

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh       Mức độ sử dụng: Nghe nói giao tiếp 

 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2009 đến nay 
Bộ môn Điều tra quy hoạch – Khoa 

Lâm học – Đại học Lâm nghiệp 

Giảng viên giảng dạy các môn 

học: Thống kê sinh học, Điều 

tra rừng, Sinh thái quan trắc tài 

nguyên thiên nhiên.  

Hƣớng dẫn thực hành, thực tập; 

hƣớng dẫn tốt nghiệp theo sự 

phân công của Khoa và Bộ 

môn. 

 

 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 2010/2012 Bộ Thƣ ký đề tài 



Cao su (Hevea brasiliensis 

Mull Arg) trồng thuần loài tại 

các tỉnh miền Đông Nam Bộ. 

2 

Tuyển chọn giống cây lâm 

nghiệp chính trên rừng huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội 

2010 Tỉnh Cộng tác  

3 

Hoàn thiện phƣơng pháp xác 

định tăng trƣởng và dự đoán 

sản lƣợng rừng tự nhiên ở 

Việt Nam 

2012 Bộ 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 
Hoàn thiện phƣơng pháp điều tra trữ 

lƣợng rừng tự nhiên 
2012 Đồng tác giả Tạp chí NN&PTNT 

     

 

V. Giải thƣởng  

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

nếu có) 

Hình thức và nội dung giải thƣởng Năm tặng thƣởng 

  

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  18  tháng   9  năm 2016 

                                        Ngƣời khai kí tên 

 

 

 

 

Lƣơng Thị Phƣơng 

 

 

               



 

 

 


