
STT HỌ VÀ TÊN NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH TÊN ĐỀ TÀI
NĂM TỐT 

NGHIỆP

TÓM TẮT 

LUẬN ÁN

(1) (2) (3) (7) (8) (11)

1 BÙI VĂN GA KỸ THUẬT NHIỆT LÝ THUYẾT
Góp phần nghiên cứu ngọn lửa tự do, rối và khuếch tán bằng nhiên liệu khí và 

nhiên liệu lỏng

2 TRẦN VĂN NAM ĐỘNG CƠ NHIỆT
Nghiên cứu sự hình thành cacbon monoxit (CO) trong quá trình cháy của động 

cơ xăng

3 PHẠM XUÂN MAI ĐỘNG CƠ NHIỆT
Nghiên cứu mô hình hoá sự hình thành bồ hóng trong quá trình cháy của động 

cơ DIESEL

4 TRẦN XUÂN TUỲ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Góp phần nghiên cứu động lực học hệ điều khiển tự động thuỷ lực chuyển 

động thẳng

5 PHẠM ĐĂNG PHƯỚC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Ứng dụng CAD trong kỹ thuật người máy công nghiệp

6 ĐẶNG VĂN LỢI
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI 

CƯƠNG
Chuyển hoá sinh học bã sắn từ quá trình sản xuất tinh bột làm thức ăn gia súc

7 PHẠM THỊ KIM LOAN ĐỘNG CƠ NHIỆT
Nghiên cứu sự làm việc của các máy cánh tại các chế độ làm việc ngoài chế độ 

thiết kế

8 DƯƠNG VIỆT DŨNG ĐỘNG CƠ NHIỆT Góp phần nghiên cứu động cơ sử dụng khí ga hoá lỏng LPG

9 TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI 

CƯƠNG

Nghiên cứu các dạng biến hình tinh bột hoa màu và ứng dụng trong công 

nghiệp thực phẩm

10 NGUYỄN THÀNH VĂN NHIỆT NĂNG CÔNG NGHIỆP
Nghiên cứu sử dụng hiệu quả máy lạnh hấp thụ trong lĩnh vực điều hoà không 

khí tại Việt Nam

11 TRẦN VĂN VANG NHIỆT NĂNG CÔNG NGHIỆP
Nghiên cứu tính chất nhiệt chưa tới hạn và tới hạn của ống nhiệt trọng trường 

có bộ tách dòng kiểu giao pha

12 NGUYỄN HỮU HƯỜNG ĐỘNG CƠ NHIỆT
Nghiên cứu quá trình cháy hốn hợp phân lớp trong động cơ sử dụng nhiên liệu 

khí hoá lỏng (LPG) phun trực tiếp

13 TRẦN VĂN MINH PHÁT TRIỂN NGUỒN NƯỚC Mô hình toán trong khai thác nước ngầm vùng ven biển

14 HOÀNG DƯƠNG HÙNG NHIỆT NĂNG CÔNG NGHIỆP
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thiết bị thu năng lượng mặt trời để cấp nhiệt và 

điều hoà không khí
2003

15 DƯƠNG VIỆT DŨNG ĐỘNG CƠ NHIỆT Góp phần nghiên cứu động cơ sử dụng khí ga hoá lỏng LPG 2003

16 NGUYỄN BÊ MẠNG VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN
Điều khiển nấng cao ổn định của hệ thống điện nhằm áp dụng cho hệ thống 

điện Việt Nam
2006

17 NHAN HỒNG QUANG ĐỘNG CƠ NHIỆT Mô hình hoá ngọn lửa rối khuếch tán trong môi trường không khí vận động 2006

18 HỒ TẤN QUYỀN ĐỘNG CƠ NHIỆT
Xe buýt "sạch" cỡ nhỏ chạy bằng nguyên liệu khí dầu mỏ hoá lỏng LPG phù 

hợp với điều kiện giao thông đô thị miền Trung Việt Nam
2006

19 ĐỖ THỊ BÍCH THỦY
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI 

CƯƠNG

Nghiên cứu thu nhận protease từ một số nguồn khác nhau và ứng dụng trong 

công nghệ thực phẩm
2007

DANH SÁCH TIẾN SĨ ĐÀO TẠO TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
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NĂM TỐT 

NGHIỆP

TÓM TẮT 

LUẬN ÁN

20 LÊ VĂN TỤY KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ NHIỆT
Tính toán mô phỏng cung cấp nhiên liệu khí thiên nhiên (CNG) phun trực tiếp 

trong động cơ có tỉ số nén cao
2010

21 HỒ SĨ XUÂN DIỆU KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ NHIỆT Nghiên cứu thiết kế hệ thống động lực ôtô Hybrid 2 chỗ ngồi ứng dụng LPG 2010

22 GIANG THỊ KIM LIÊN HÓA HỮU CƠ
Nghiên cứu thành phần và hoạt tính sinh học của một số loài cây chọn lọc từ 

chi Schefflera, Livistona và Eriobotrya ở Việt Nam
2012

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/4036/3/Tomt  

at.pdf

23 VŨ PHAN HUẤN MẠNG VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN
Nghiên cứu các phương pháp thông minh để phân loại và định vị sự cố trên 

đường dây truyền tải điện
2014

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5829/2/VuPh  

anHuan.TT.pdf

24 TÔN ĐỨC SÁU KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông di động tại 

Việt Nam: trường hợp các tỉnh miền Trung
2014

25 NGUYỄN THÀNH SƠN KINH TẾ CÔNG NGHIỆP Xây dựng và phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam 2015

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5891/4/Nguy  

enThanhSon.TT%20  

E.pdf

26 BÙI NỮ THANH HÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành Dệt May ở khu vực miền Trung 

trong tiến trình hội nhập
2015

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5843/2/BuiN  

uThanhHa.TT.pdf

27 LÊ XUÂN THẠCH KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ NHIỆT
Nghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu và quá trình cháy của động cơ biogas 

đánh lửa cưỡng bức có tỉ số nén cao sử dụng biogas
2014

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5837/2/LeXu  

anThach.TT.pdf

28 NGUYỄN VĂN ĐÔNG KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ NHIỆT Nghiên cứu ứng dụng biogas nén cho mô tô 2014

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5304/2/Tomt  

at.pdf

29 VÕ THỊ QUỲNH NGA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn 

Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung
2014

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5845/2/VoTh  

iQuynhNga.TT.pdf

30 NGUYỄN NGỌC LINH KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ NHIỆT Mô hình tính toán truyền nhiệt bức xạ trong buồng cháy động cơ diesel 2008

31 NGUYỄN XUÂN TOẢN CƠ HỌC KỸ THUẬT Phân tích đao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng đi động 2008

32 HUỲNH THỊ KIM CÚC
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI 

CƯƠNG
Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng anthocyanin trong công nghệ thực phẩm 2008
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33 TRƯƠNG HOÀI CHÍNH CƠ HỌC KỸ THUẬT Tính toán sàn phẳng bêtông ứng lực trước 2009

34 NINH THỊ THU THỦY KINH TẾ CÔNG NGHIỆP Tổ chức sản xuất ngành công nghiệp Dệt-May thành phố Đà Nẵng 2009

35 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản theo định hướng xuất khẩu tại 

Đà Nẵng
2009

36 ĐOÀN HỒNG LÊ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu ở nước ta trong điều kiện 

hội nhập kinh tế quốc tế
2009

37 NGUYỄN THỊ BÍCH THU KINH TẾ CÔNG NGHIỆP Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công nghiệp dệt may Việt Nam 2009

38 HÀ BAN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Phát triển bền vững nông nghiệp Tỉnh Kon Tum 2009

39 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Phương hướng và giải pháp chủ yếu phát triển bền vững ngành thủy sản tỉnh 

Khánh Hòa
2009

40 HOÀNG AN QUỐC CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ LẠNH
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả cấp nhiệt bằng ống nhiệt mặt trời cho máy lạnh 

hấp thụ H20–LiBr loại Single Effect ở miền Nam Việt Nam
2009

41 ĐÀO HỮU HÒA KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn duyên hải Nam Trung Bộ trong quá 

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
2009

42 PHAN THỊ DUNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Phương hướng và những giải pháp nhằm phát triển bền vững khai thác thủy 

sản vùng duyên hải Nam Trung Bộ
2010

43 NGUYỄN ĐÌNH ANH
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI 

CƯƠNG
Sản xuất và ứng dụng curcumin trong công nghệ phẩm màu thực phẩm" 2010

44 NGUYỄN LƯƠNG MÍNH MẠNG VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN

Nghiên cứu ứng dụng các tiêu chuẩn nối đất an toàn và phương thức nối đất 

trung tính qua tổng trở nhỏ để giảm nhẹ yêu cầu điện trở nối đất cho trạm biến 

áp 110/(35)/22kV ở Việt Nam

2010

45 LÊ BẢO KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
Một số giải pháp kinh tế phát triển nuôi tôm bền vững tại các tỉnh duyên hải 

miền Trung
2011

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/3036

46 NGUYỄN HỒNG CỬ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Phát triển nông sản xuất khẩu theo hướng bền vững ở Tây Nguyên 2011

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5488/1/Nguy  

enHongCu.TT.pdf

47 LÊ CAO QUYỀN MẠNG VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN
Nghiên cứu, ứng dụng mô hình thiết bị FACTS để nâng cao hiệu quả vận hành 

của hệ thống điện Việt Nam
2012
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48 LƯU ĐỨC BÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quá trình gia công bằng tia 

lửa điện
2012

49 ĐẶNG QUANG VINH HÓA HỮU CƠ
Nghiên cứu chiết tách, chuyển hóa hydrocytric acid trong lá, vỏ quả bứa và 

ứng dụng tạo sản phẩm giảm béo
2012

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/4065/2/Tomt  

at.pdf

50 NGUYỄN VIỆT THẢO KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đồng bằng Sông Cửu Long 

đến năm 2020
2012

51 TRẦN TRUNG VINH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến yêu 

thích thương hiệu và dự định mua tại thị trường ôtô Việt Nam
2012

52 NGUYỄN MINH TRÍ MẠNG VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN
Điều khiển thông minh phụ tải nhằm tiết kiệm năng lượng và nâng cao khả 

năng vận hành của hệ thống điện
2013

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/4803/3/Tomt  

at.pdf

53 LÊ HỮU HÙNG MẠNG VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN Nghiên cứu ổn định điện áp để ứng dụng trong hệ thống điện Việt Nam 2013

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/4822/4/Tomt  

at.pdf

54 VÕ NHƯ QUỐC MẠNG VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN
Nghiên cứu lựa chọn cấu trúc hợp lý của lưới điện 22kV cho khu vực miền 

Trung Việt Nam
2013

55 ĐINH THỊ THI KINH TẾ CÔNG NGHIỆP Khai thác tiềm năng du lịch sinh thái Vùng du lịch Bắc Trung bộ Việt Nam 2013

56 NGUYỄN VĂN LÊ MẠNG VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo chẩn đoản sự cố tiềm ẩn trong máy biến 

áp lực - Ứng dụng cho hệ thống điện Việt Nam
2013

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/4802/3/Tomt  

at.pdf

57 ĐOÀN TRANH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020 2013

58 HỒ TRẦN ANH NGỌC CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ LẠNH
Nghiên cứu thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống có cánh sử dụng trong kỹ thuật 

lạnh
2014

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5830/2/HoTr  

anAnhNgoc.TT.pdf

59 NGUYỄN VĂN PHỤNG KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ NHIỆT Góp phần nghiên cứu ứng dụng LPG trên động cơ nén cháy 2014

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5831/2/Nguy  

enVanPhung.TT.pdf

60 TÔ THÚY NGA PHÁT TRIỂN NGUỒN NƯỚC
Mô hình vận hành theo thời gian thực thời kỳ mùa lũ hệ thống hồ chứa trên 

sông Vu Gia – Thu Bồn
2014

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/5976
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61 NGUYỄN THỊ THỐNG NHẤT KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Khai thác hợp lý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền 

Trung Việt Nam
2015

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5844/2/Nguy  

enThiThongNhat.TT

.pdf

62 SONESOUPHANH SENAVONG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại nước Cộng hòa Dân 

chủ Nhân dân Lào
2015

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/6113/2/Sone  

souphanh%20Sena  

vong.TT.pdf

63 PHAYLOM NODNAPHO KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Phát triển tín dụng ngân hàng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế tại nước CHDCND Lào
2015

64 NGUYỄN CHÍN KINH TẾ CÔNG NGHIỆP Mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam 2015

65 NGUYỄN ĐÌNH THỐNG HÓA HỮU CƠ
Nghiên cứu nâng cao trị số octan của xăng bằng các phụ gia không chì và ứng 

dụng dưới dạng thương phẩm
2015

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/6470

66 NGUYỄN  NGỌC ANH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 

vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
2015

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5892/2/Nguy  

enNgocAnh.TT.pdf

67 HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH KẾ TOÁN Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh viện công 2015

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5903/2/Huyn  

hThiHongHanh.TT. pdf

68 ĐỖ HỮU ĐẠO CƠ KỸ THUẬT
Nghiên cứu sự làm việc của cọc đơn và nhóm cọc đất xi măng cho công trình 

nhà cao tầng
2015

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5827/3/DoHu  

uDao.TT.pdf

69 PHAN QUẢNG THỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH
Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách của Kho bạc 

Nhà nước
2016

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/6112/2/Phan  

QuangThong.TT.pd f

70 LÊ THỊ MỸ HẠNH KHOA HỌC MÁY TÍNH Kiểm thử đột biến trong môi trường Simulink/ Matlab 2016

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5826/2/LeThi  

MyHanh.TT%20.pdf
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71 TRẦN PHƯƠNG NAM MẠNG VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN
Phân tích và điều khiển các chế độ hệ thống điện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động thị trường điện
2016

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5828/2/Tran  

PhuongNam.TT.pdf

72 NGUYỄN ĐÌNH LẦU KHOA HỌC MÁY TÍNH Song song hóa các thuật toán trên mạng đồ thị 2016

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5836/2/Nguy  

enDinhLau.TT.pdf

73 NGUYỄN THANH TRÚC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP Phát triển công nghiệp chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh Dak Lak 2016

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5893/2/Nguy  

enThanhTruc.TT.pd f

74 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Đo lường hình ảnh điểm đến của du khách quốc tế: trường hợp thành phố Đà 

Nẵng
2014

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5088/3/Tomt  

at.pdf

75 LÊ MINH TIẾN KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ NHIỆT
Nghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu biogas/diesel trên 

cơ sở động cơ một xi lanh tĩnh tại
2014

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5303/2/Tomt  

at.pdf

76 LÊ HÙNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NƯỚC Tối ưu hóa điều tiết vận hành hồ chứa đa mục đích

77 LÊ THẾ PHIỆT QUẢN TRỊ KINH DOANH

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đắk Lắk

2016

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5846/3/LeTh  

ePhiet.TT%20E.pdf

78 PHAN THĂNG AN KINH TẾ PHÁT TRIỂN
Nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng  kinh tế và bất bình đẳng ở Vùng 

kinh tế trọng điểm Trung bộ

2016

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5838/2/Phan  

ThangAn.TT.pdf

79 TRỊNH TRUNG KIÊN KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

Phát triển công nghiệp chế biến nông sản tại tỉnh Kon Tum

2016

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5894/2/Trinh  

TrungKien.TT.pdf

80 NGUYỄN VĂN HƯNG KHOA HỌC MÁY TÍNH
Nghiên cứu mô hình hồi quy Gamma bậc 1 [GAR(1)] ứng dụng trong lãnh vực 

thủy văn

2016

http://tailieuso.udn

.vn/bitstream/TTHL

_125/5839/2/Nguy  

enVanHung.TT.pdf

81 PHẠM QUANG TÍN KINH TẾ PHÁT TRIỂN Nghiên cứu biến động quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam 2016

http://www.udn.vn/ap

p/webroot/upload/file

s/dong%20gop%20mo

i%20Luan%20An(TA+T
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82 TRẦN KIM QUYÊN
KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ 

ĐỘNG HÓA

Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển phản hồi đầu ra cho quá trình đa 

biến buồng sấy giấy

2016

http://www.udn.vn/ap

p/webroot/upload/file

s/Trang%20thong%20t

in%20luan%20an-

TK%20Quyen.pdf

83 TRẦN VĂN ĐỨC
CƠ KỸ THUẬT (tên cũ: CƠ HỌC LỸ 

THUẬT)
Nghiên cứu dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động có xét 

đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe
2017

http://www.udn.vn

/app/webroot/uplo  

ad/files/TVDuc.pdf

84 NGUYỄN VIỆT HẢI
KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC (tên cũ: 

KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ NHIỆT)
Nghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy của động cơ Dual Fuel 

(Biogas-Diesel)

2017

http://www.udn.vn

/app/webroot/uplo  

ad/files/NVHai.pdf

85 NGUYỄN VĂN ANH
KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC (tên cũ: 

KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ NHIỆT)
Nghiên cứu ứng dụng Biogas-Diesel cho động cơ lắp trên phương tiện cơ giới 

đường bộ phục vụ giao thông nông thôn Việt Nam
2017

http://www.udn.vn

/app/webroot/uplo  

ad/files/NVAnh.pdf
86 NGUYỄN DUY NHẬT VIỄN KHOA HỌC MÁY TÍNH

Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng
2017

http://www.udn.vn/ap

p/webroot/upload/file

s/Thon%20tin%20luan

87 NGÔ MINH KHOA
KỸ THUẬT ĐIỆN (tên cũ: MẠNG VÀ 

HỆ THỐNG ĐIỆN)
Nghiên cứu chất lượng điện áp trên lưới điện phân phối 2017

http://www.udn.vn/ap

p/webroot/upload/file

s/Ngo%20Minh%20Kh

88 NGUYỄN HÀ HUY CƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH
Nghiên cứu phòng chống bế tắc trong cung cấp tài nguyên phân tán cho hệ 

thống máy chủ ảo
2017

http://tailieuso.udn.vn

/bitstream/TTHL_125/

6264/5/NguyenHaHuy

89 NGÔ ANH TUẤN
KINH TẾ PHÁT TRIỂN (Tên cũ: Kinh tế 

công nghiệp)
Phát triển bền vững công nghiệp tỉnh Quảng Nam 2017

http://www.udn.vn/ap

p/webroot/upload/file

s/Ngo%20Anh%20Tua

n.pdf

90 NGUYỄN VĂN NAM CƠ KỸ THUẬT (Tên cũ: Cơ học kỹ thuật) Mô hình kết cấu gối cô lập trượt ma sát cho công trình chịu tải trọng động đất 2017

http://www.udn.vn/ap

p/webroot/upload/file

s/Nguyen%20Van%20

Nam.pdf

91 PHAN THỊ XUÂN HƯƠNG QUẢN TRỊ KINH DOANH
Xây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng cho ngành chế biến thủy sản tỉnh Khánh 

Hòa
2017

http://www.udn.vn/ap

p/webroot/upload/file

s/Dong%20gop%20mo

i%20-Xuan%20Huong-

92 LÊ ĐỨC VIÊN
KINH TẾ PHÁT TRIỂN (Tên cũ: Kinh tế 

công nghiệp)
Phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững 2017

http://www.udn.vn/ap

p/webroot/upload/file

s/A4-

LEDUCVIEN_THONGTI

93 LAMNGEUN SAYASENE
Kinh tế phát triển (tên cũ: Kinh tế công 

nghiệp)

Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm phát triển công nghiệp 

tại nước CHDCND Lào
2017

http://www.udn.vn/ap

p/webroot/upload/file

s/Lamngeun%20Sayas

ene-
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94 HOÀNG LÊ UYÊN THỤC Khoa học máy tính
Phân tích thông minh tín hiệu video hỗ trợ cho hệ thống giám sát chăm sóc sức 

khỏe
2017

http://luanvan.moet.e

du.vn/?page=1.1&vie

w=28701

95 LÂM TÙNG GIANG Khoa học máy tính
Một số phương pháp phục vụ xếp hạng các trang web trong tìm kiếm xuyên 

ngữ
2017

http://luanvan.moet.e

du.vn/?page=1.1&vie

w=28700

96 LÊ MINH TRÍ
Kỹ thuật nhiệt (tên cũ: Công nghệ và Thiết 

bị lạnh)
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Cryo trong lĩnh vực y tế ở điều kiện Việt Nam 2017

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/6957

97 VILAVONG SOUKSAN Khoa học máy tính Nghiên cứu các phương pháp tách từ phục vụ phân loại văn bản tiếng Lào 2017

http://www.udn.vn/ap

p/webroot/upload/file

s/SOUKSAN-

Trang%20thong%20tin

98 TRẦN NGỌC VIỆT Khoa học máy tính Bài toán phân luồng giao thông và ứng dụng 2017

http://www.udn.vn/ap

p/webroot/upload/file

s/Tran%20Ngoc%20Vi

et%20-

99 THÁI SƠN Kinh tế phát triển 
Nghiên cứu tác động từ vốn FDI tới tăng trưởng kinh tế ở Vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung
2017

http://www.udn.vn/ap

p/webroot/upload/file

s/TRANG%20THONG%

20TIN%20LA%20-

100 LÊ XUÂN VĂN Hóa hữu cơ
Nghiên cứu thu nhận dịch chiết chứa axid hydroxycitric từ vỏ quả tai chua 

(Garcinia Cowa Roxb.) để tạo muối kép hydroxycitrat ứng dụng giảm béo phì
2017

http://www.udn.vn/ap

p/webroot/upload/file

s/TRANG%20THONG%

20TIN%20LA%20-

101 VÕ DUY THANH Khoa học máy tính

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật học bán giám sát vào lĩnh vực phân loại văn bản tiếng Việt

2018

http://www.udn.vn/ap

p/webroot/upload/file

s/TRANG%20THONG%

20TIN%20LA%20-

102 VILAYVONE PHOMMACHANH Kinh tế phát triển 
Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp 

tại các tỉnh miền Nam của nước CHDCND Lào

2018

http://www.udn.vn/ap

p/webroot/upload/file

s/TRANG%20THONG%

20TIN%20LA%20-

103 HOÀNG THỊ MỸ LỆ Khoa học máy tính

Xây dựng môi trường xử lý tiếng Ê Đê ứng dụng trong dạy và học tiếng Ê Đê

2018

https://luanvan.moet.

gov.vn/?page=1.1&vie

w=29852

104 LÊ THANH LONG Khoa học máy tính

Kiểm thử tự động cho các ứng dụng đa phương thức tương tác

2018
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105 NGUYỄN HỒNG GIANG Khoa học máy tính
Nghiên cứu mạng truyền thông hợp tác di động băng rộng với điều kiện thông 

tin trạng thái kênh truyền không hoàn hảo

2018

https://luanvan.moet.

gov.vn/?page=1.1&vie

w=29877

106 HUỲNH VĂN THẮNG Kinh tế phát triển 

Tình trạng nghèo của người già ở Thành phố Đà Nẵng: Yếu tố tác động và vai trò của chương trình hỗ trợ bằng tiền

2018

http://luanvan.moet.e

du.vn/?page=1.1&vie

w=29326

107 PHẠM THỊ BÍCH VÂN Kế toán
Quản trị lợi nhuận khi phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam

2018

https://luanvan.moet.

gov.vn/?page=1.1&vie

w=30190

108 PHẠM DUY VŨ Kỹ thuật nhiệt

Nghiên cứu quá trình nhiệt phân biomass sản xuất nhiên liệu sinh học

2018

https://luanvan.moet.

gov.vn/?page=1.1&vie

w=30517

109 TRẦN THỊ THÙY OANH Ngôn ngữ Anh
A Cognitive Study of Metaphors Based on Human Senses in English and 

Vietnamese
2018

https://luanvan.moe

t.gov.vn/?page=1.1

&view=30708

110 HỒ TRỊNH QUỲNH THƯ Ngôn ngữ Anh
A Cognitive Study of Expressions of Metaphor of Love in English versus 

Vietnamese
2018

https://luanvan.moet.

gov.vn/?page=1.1&vie

w=30709

111 BÙI THIÊN LAM Cơ kỹ thuật Nghiên cứu xác định tải trọng gió lên nhà cao tầng có kết cấu khung giằng 2018
https://luanvan.moet.

gov.vn/?page=1.1&vie

w=30802

112 TRẦN THỊ MINH GIANG Ngôn ngữ Anh
A Study of Cognitive Non-Factive Verb and Epistemic Adverb Collocations in 

English
2018

https://luanvan.moet.

gov.vn/?page=1.1&vie

w=30838

113 TRẦN NGUYỄN HỒNG PHÚC Khoa học máy tính Nghiên cứu mô hình giám sát trực tuyến cho hệ phân tán quy mô lớn 2018
http://tailieuso.udn.vn

/handle/TTHL_125/69

67

114 ĐẶNG VINH
Kinh tế phát triển (tên cũ: Kinh tế công 

nghiệp)
Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thành phố Đà Nẵng 2018

https://luanvan.moet.

gov.vn/?page=1.1&vie

w=30836

115 NGUYỄN DUY THẢO Cơ kỹ thuật
Nghiên cứu dao động kết cấu cầu dây văng dưới tác dụng của hoạt tải di động, 

xét đến độ gồ ghề ngẫu nhiên của mặt cầu
2018

https://luanvan.moet.

gov.vn/?page=1.1&vie

w=31019
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116 NGUYỄN THỊ HẠNH Quản trị kinh doanh Nâng cao hiệu quả R&D trong các doanh nghiệp Dược Việt Nam 2018
https://luanvan.moet.

gov.vn/?page=1.1&vie

w=30837

117 PHAN THỊ LỆ THUYỀN Khoa học máy tính Sử dụng ngôn ngữ trục trong dịch đa ngữ 2018
https://luanvan.moet.

gov.vn/?page=1.1&vie

w=31082

118 PHAN THỊ ĐỖ QUYÊN Kế toán
Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của 

giá cổ phiếu tại Việt Nam
2018

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/8602

119 NGUYỄN VĂN LONG GIANG
Kỹ thuật cơ khí động lực (tên cũ: Kỹ thuật 

động cơ nhiệt)

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cung cấp nhiên liệu trong động cơ diesel sử 

dụng nhiên liệu kép (LPG-Diesel)
2018

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/8212

120 TẠ THỊ TỐ QUYÊN Công nghệ thực phẩm
Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng anthocyanins của khoai lang tím trong chế 

biến thực phẩm
2018

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/8866

121 PHẠM NGUYỄN MINH NHỰT Khoa học máy tính
Cung cấp tài nguyên cho dịch vụ ảo hóa dựa trên nền tảng máy chủ chia sẻ 

trong tính toán đám mây
2018

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/8644

122 ĐỖ VĂN CẦN Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Nghiên cứu xây dựng bộ điều khiển CNC-On-Chip 2018

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/8643

123 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Kỹ thuật cơ khí động lực Nghiên cứu quá trình cháy của nhiên liệu biodiesel trong động cơ đốt trong 2018

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/9226

124 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Kinh tế phát triển
Phân tích tác động của chính sách thuế đến cơ cấu ngành của nền kinh tế Việt 

Nam
2018

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/8820

125 LÊ THỊ THU NGA Khoa học máy tính Nghiên cứu phương pháp mô hình hóa mặt cong tham số từ mặt lưới 2018

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/8601

126 HUỲNH PHƯỚC SƠN Kỹ thuật cơ khí động lực
Nghiên cứu phương pháp điều khiển cung cấp nhiên liệu trên động cơ common 

rail diesel sử dụng nhiên liệu kép (CNG-Diesel)
2018

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/8815
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STT HỌ VÀ TÊN NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH TÊN ĐỀ TÀI
NĂM TỐT 

NGHIỆP

TÓM TẮT 

LUẬN ÁN

127 MAI THỊ ĐOAN THANH Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Ứng dụng điều khiển dự báo phi tuyến cho thiết bị phản ứng khuấy trộn liên tục 2019

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/9364

128 TRỊNH CÔNG DUY Khoa học máy tính Kiểm thử hồi quy tự động cho các ứng dụng Lustre/Scade 2019

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/9340

129 VÕ ĐỨC HOÀNG Khoa học máy tính Nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt 2019

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/9506

130 HUỲNH VĂN HIỆP Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy Ảnh hưởng của khai thác nước dưới đất đến xâm nhập mặn và lún mặt đất, áp dụng cho tỉnh Trà Vinh2019

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/9529

131 PHAN QUỐC NGHĨA Khoa học máy tính Hệ tư vấn dựa trên phân tích hàm ý thống kê 2019

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/9540

132 ĐOÀN THỊ NHIỆM Kinh tế phát triển Phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên 2019

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/9737

133 NGUYỄN HỒNG QUANG Kinh tế phát triển Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Quảng Nam 2019

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/8448

134 LƯƠNG TÌNH Kinh tế phát triển
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng tiêu chuẩn VietGap 

trong sản xuất rau của nông hộ tại hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng
2019

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/9733

135 LƯƠNG VĂN NGHĨA KHOA HỌC MÁY TÍNH Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán theo tiếp cận khai phá dữ liệu 2019

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/9712

136 PHẠM VĂN KIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Nghiên cứu giám sát ổn định hệ thống điện trong thời gian thực 2019

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/9621

137 ĐINH THỊ NHƯ THẢO Cơ kỹ thuật
Ứng xử kháng chọc thủng của liên kết cột ống thép nhồi bê tông và sàn phẳng 

bê tông cốt thép
2019

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/9879
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STT HỌ VÀ TÊN NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH TÊN ĐỀ TÀI
NĂM TỐT 

NGHIỆP

TÓM TẮT 

LUẬN ÁN

138 CHÂU THÀNH HIỀN Công nghệ thực phẩm
Nghiên cứu thu nhận, biến tính gelatin từ phế liệu thủy sản và ứng dụng trong 

công nghiệp thực phẩm
2019

http://tailieuso.udn.vn

/handle/TTHL_125/10

023

139 VÕ THỊ THÙY TRANG Kế toán

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo 

thường niên của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ 

Chí Minh (HOSE)

2019

http://tailieuso.udn.vn

/handle/TTHL_125/10

032

140 NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG Công nghệ thực phẩm
Nghiên cứu thu nhận pectin từ một số nguồn thực vật và sản xuất màng pectin 

sinh học ứng dụng trong bảo quản trái cây
2020

https://luanvan.moet.

gov.vn/?page=1.1&vie

w=33381

141 SESAVANH MENVILAY Hóa hữu cơ

Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong thân rễ của ba 

loại nghệ: nghệ vàng (Curcuma Longa Linn. ), nghệ đen (Curcuma Aeruginosa 

Roxb. ) và nghệ trắng (Curcuma Mangga Valeton & Zijp. ) thu hái tại tỉnh 

Champasack, Lào

2020

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/10034

142 Nguyễn Qung Trung Kỹ thuật cơ khí động lực
Nghiên cứu tính năng động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu xăng - 

ethanol
2020

http://tailieuso.udn.

vn/handle/TTHL_12

5/10081
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