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LÍ LỊCH KHOA HỌC CÁ NHÂN 
 
I. Thông tin chung 
 Họ và tên:   Nguyễn Thành Công 
 Học hàm, Học vị:  Giảng viên chính, Tiến sỹ Vật lý 
 Quê quán:   Thanh Giang, Thanh Chương Nghệ An 
 Chỗ ở: số 2, đường Tạ Quang Bửu, Bến Thủy, Tp Vinh 
 Cơ quan công tác:  Khoa Vật lý & Công nghệ, Trường Đại học Vinh 
          Địa chỉ: số 182 Lê Duẩn, TP Vinh 
 Chức vụ hiện tại:    Chủ tịch công đoàn bộ phận,  
  Số điện thoại CQ:  0383.855.777   Di động:  0903456123 
 Email: nhatancong@gmail.com;   
 
II. Quá trình đào tạo  

Tên trường Ngành học  Thời gian 
học 

Hình thức 
học 

Văn bằng, chứng 
chỉ, trình độ 

Trường Đại học Sư 
phạm Vinh 

Cử nhân SP Vật lý 1992-1995 Chính quy Bằng cử nhân Sư 
phạm Vật lý 

Viện Vật lý, Hà Nội Thạc sỹ Vật lý 1996-1998 Chính quy 
Bằng Thạc sỹ Vật lý, 

chuyên ngành hạt nhân 

Viện năng lượng 
nguyên tủ việt nam 

 

Tiến sỹ Vật lý 
 

2005-2009 
 

Chính quy 
 

Bằng Tiến sỹ Vật lý 

Cơ quan năng lượng 
nguyên tử Nhật 

Bản(JAEA) 

Kỷ thật ghi đo 
bức xạ hạt nhân 

09/2004- 
10/2004 Tập trung 

Chứng chỉ về kỷ thật 
ghi đo bức xạ hạt 

nhân 

Cơ quan năng lượng 
nguyên tử Nhật 

Bản(JAEA) 

An toàn bức xạ 
hạt nhân và ứng 
phó sự cố bức xạ 

02/2006- 
03/2006 Tập trung 

Chứng chỉ về an toàn 
bức xạ hạt nhân 

Cheiron School Japan Nghiên cứu bức 
xạ Synchrotron 

09/2015 
Tập trung 

Chứng chỉ hiệp hội 
châu á thái bình 

dương nghiên cứu về 
bức xạ Synchrotron 

Đại học Vinh Giáo dục quốc 
phòng 

09/1996-
10/1996 Tập trung 

Chứng chỉ Giáo dục 
quốc phòng 

 
III. Quá trình công tác 
 

Thời gian Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

1995-1998 + Giảng viên khoa vật lý, Đại học Vinh, Học thạc sĩ ở Viện Vật lý Hà nội. 

1998 – 2005 
+ Giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh, 
+ Trưởng phòng thí nghiệm Vật lý Đại cương. 
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2005 – 2009 + NCS tại Viện năng lượng Việt Nam 

2009 đến nay + Chủ tịch công đoàn bộ phận. Giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh. 

 
IV. Nghiên cứu khoa học: 
IV.1. Các hướng nghiên cứu chính 

1. Ứng dụng bức xạ hạt nhân trong các lĩnh vực môi trường, công nghiệp, nông nghiệp. 
2. Nghiên cứu phát triển mới trong lĩnh vực sử dụng bức xạ hạt nhân (tia X) 

Mục đích là để thúc đẩy kỹ thuật X-quang dựa vào quang phổ và nghiên cứu liên quan về 
tính chất điện tử của vật liệu.  

IV.2. Các đề tài NCKH cấp Bộ và Nhà nước 
1. Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng chế số 15093. Phương pháp đo và sử dụng hàm tán 
xạ gamma để xác định đồng thời nguyên tử số hiệu dụng và nguyên tử lượng hiệu dụng của một 
hợp chất. 
2. Thùc hiÖn ®Ó tµi: “Study on multiple scattering of gamma photons in some elements and 
materials” NaFosted 2009-2011. 

IV.3. Công bố quốc tế 
1. Nguyen Thanh Cong. Analyis of gamma ray incoherent scattering for non-destructive testing. 
International Journal of Nuclear Energy Science and Technology, Vol. 4, No. 2, pp. 88-96. 2009. 

2. Nguyen Thanh Cong. The characterization of gamma photon incoherent scattering on free and 
binding electrons by Compton spectroscopy. International Journal of Nuclear Energy Science and 
Technology, Vol. 4, No. 3, pp. 223-231. 2009. 

3. Nguyen Thanh Cong. An approach for determination of the differential cross section of gamma 
photons scattering from some materials. The second acadenmic conference for master and PhD 
students from Cambodia, Laos, Malaysia & Viet Nam. 11-15 October 2011 

4. Nguyen Thanh Cong. A method for identification of a  non-metallic subject  by gamma 
scattering. The second acadenmic conference for master and PhD students from Cambodia, Laos, 
Malaysia & Viet Nam.11-15 October 2011 

5. Nguyen Thanh Cong. Formation and characterization of a hydrophilic polymer hydrogel under 
gamma irradiation. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry.(2010)285:719-721. 

6. Nguyen Thanh Cong. Characterization of a material by probability of linear scattering using 
effect of target thickness. Journal of adioanalytical and Nuclear Chemistry20 May 2012 

 
IV.4. Công bố trong nước 
1. Differential incoherent scattering cross sections for bound electrons at 662keV gamma rays in 
some metals, Nuclear Science and Technology, Vol.5, No.1, 2007, pp. 21-26. 

2. Determination of the integral cross section for photonneutron (, n) reaction with 15Mev 
bremsstrahlung. Communications in Physics. 18 April 2000 

3. Differential incoherent scattering cross sections for bound electrons at 662 keV gamma rays in 
some metals. Nuclear Science and Technology, ISSN 1810-5408, Vol. 4, No.2, pp. 21-26. 2006 

4. Characterization of gamma rays incoherent scattering for elements and materials. 
Communication in Physics, Vol. 19, No. 4, pp249-256. 2009. 

5. Nguyen Thanh Cong. Correlation between differential cross section of photon gammas and the 
scattering angle in the single and multiple scattering of gamma. Proceedings of the topical 
conference on nuclear physics and astrophysics. Hanoi-Vietnam, 9-11 November 2010. 
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6. An approach for determination of ratio Ahd/Zhd in some compounds using the gamma rays 
scattering and transmission. Vinh university journal of science Vol.44, No.2A,2015 
7. An approach for determination of differential cross section of gamma photons scattering from 
some materials. Vinh university journal of science Vol.44, No.1A,2015 
8. A method for excavation of a non-metallic subject by gamma ray scattering. Vinh university 
journal of science Vol.42, No.1A,2013 
IV.5. Các bài tham dự hội thảo Quốc gia và Quốc tế 
1. Kh¶ n¨ng ph©n tÝch nguyªn tè nÆng b»ng ph¬ng ph¸p kÝch ho¹t Photon sö dông Microtron. 
Tãm t¾t B¸o c¸o Héi nghÞ VËt lý toµn quèc lÇn thø V, Hµ Néi 01-03/03/2001. 

2. X¸c ®Þnh tiÕt diÖn tÝch ph©n cña c¸c ph¶n øng Photon notron ( , n) trªn chïm bøc x¹ h•m 
15MeV cña m¸y gia tèc Microtron. Tãm t¾t B¸o c¸o Héi nghÞ VËt lý toµn quèc lÇn thø V, Hµ Néi 
01-03/03/2001. 

3. Nghiªn cøu t¸n x¹ gamma kh«ng kÕt hîp trªn c¸c vËt liÖu cã sè Z kh¸c nhau. B¸o c¸o Oral t¹i 
Héi nghÞ Khoa häc vµ C«ng nghÖ H¹t nh©n toµn quèc lÇn thø VII, §µ n½ng, 30-31/08/2007. 

4. Differential incoherent scattering cross sections for bound electrons at 662 keV gamma rays in 
some metals. (With Tran Dai Nghiep). TuyÓn tËp B¸o c¸o Héi nghÞ Khoa häc vµ C«ng nghÖ H¹t 
nh©n toµn quèc lÇn thø VI, §µ l¹t, 26-27/10/2005, trang 51-55. 

5. Mét ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh Zhd vµ sè Ahd tõ hµm t¸n x¹ gamma.  B¸o c¸o Oral t¹i Héi nghÞ 
Khoa häc vµ C«ng nghÖ H¹t nh©n toµn quèc lÇn thø VIII, Nha Trang, 20-23/08/2009. 

6 . Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tiÕt diÖn t¸n x¹ vi ph©n cña photon gamma trªn mét sè vËt liÖu. B¸o c¸o 
Oral t¹i Héi nghÞ Khoa häc vµ C«ng nghÖ H¹t nh©n toµn quèc, Ninh ThuËn 18-21/08/2011 

7. Ph¬ng ph¸p ph¸t hiÖn dÞ vËt phi kim lo¹i b»ng chïm gamma t¸n x¹. B¸o c¸o Oral t¹i Héi nghÞ 
Khoa häc vµ C«ng nghÖ H¹t nh©n toµn quèc, Ninh ThuËn 18-21/08/2011. 

IV.6. Sách/tài liệu giảng dạy 
V. Đào tạo và giảng dạy 
V.1. Giảng dạy bậc đại học 

1. Cơ học  
2. Vật lý hạt nhân nguyên tử 
3. Vật lý đại cương 

V.2. Giảng dạy bậc Sau đại học 
V.3. Hướng dẫn luận án tiến sỹ và luận văn thạc sỹ: 
V.3.1. Hướng dẫn luận án tiến sỹ 
V.3.2. Hướng dẫn HVCH 

1. Lê Nguyễn Xuân Vinh: “ứng dụng phương pháp huỳnh quang tia X để phân tích vật liệu”, 
chuyên ngành Quang học, Trường ĐH Vinh. 

2. Lương Thị Hồng Yến: “nghiên cứu phương pháp quang phổ hấp thụ UV-VIS* dùng trong phép 
đo liều bức xạ gamma”, chuyên ngành Quang học, Trường ĐH Vinh. 

   
                 Cập nhật ngày 22 tháng 02 năm 2016 

   


