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LÍ LỊCH KHOA HỌC CÁ NHÂN 
 
I. Thông tin chung 
 Họ và tên:   Lưu Văn Phúc 
 Học hàm, Học vị:  Giảng viên, Thạc sỹ kỹ thuật 
 Quê quán:   Hương Bình, Hương Khê, Hà Tĩnh 
 Chỗ ở:    Số nhà 98, Phong Định Cảng, Tp Vinh, Nghệ An 
 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:     
 Số điện thoại CQ:  0383.855.777   Di động:  0976.452.820 
 Email: phucunivinh@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 Mỏ-
Địa chất Kỹ thuật địa chất 1985-1990 Chính quy 

 
Bằng kỹ sư Địa chất 

Công trình 

Trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội 

Kỹ sư Công 
nghệ thông tin 1997-1999 Chính quy 

 
Bằng kỹ sư Công nghệ 

Thông tin 

Trường Đại học Bách 
khoa Đà Nẵng 

Thạc sỹ kỹ thuật 
nhiệt 2002-2005 Chính quy Thạc sỹ kỹ thuật 

 
III. Quá trình công tác 
 

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

1993-2006 + Giảng viên, tổ Vật lý kỹ thuật, khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh 

2006 – 2008 
+ Giảng viên, tổ Vật lý kỹ thuật, khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh 
+ Trưởng phòng thực hành kỹ thuật nhiệt. khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh 

2008 – 2009 
+ Giảng viên, tổ Vật lý kỹ thuật, khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh 
+ Trưởng phòng thực hành kỹ thuật nhiệt. khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh 
+ Trợ lý Đào tạo khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh 

2009 – 2010 
+ Giảng viên, tổ Vật lý kỹ thuật, khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh 
+ Trưởng phòng thực hành kỹ thuật nhiệt. khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh 

2010 – 2015 + Giảng viên, tổ Vật lý kỹ thuật, khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh 

2015- đến nay 
+ Giảng viên, tổ Vật lý Đại cương, khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh 
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IV. Nghiên cứu khoa học: 
IV.1. Các hướng nghiên cứu chính 

Nghiên cứu lý thuyết, ứng dụng, vận hành các máy nhiệt, bao gồm: Động cơ nhiệt, máy 
lạnh-Bơm nhiệt, phục vụ cho đào tạo, nhu cầu cuộc sống của con người và trong sản xuất. Xác 
định các thông số kỹ thuật ảnh hưởng trực tiếp đến các quá trình công tác ở trong máy nhiệt, nhằm 
nâng cao hiệu suất nhiệt cho máy nhiệt.  

Phân tích, tính toán khả năng trao đổi nhiệt (hoặc cách nhiệt) cho động cơ nhiệt và máy 
lạnh. Tính toán một số thông số kỹ thuật : Tỷ số nén hợp lý ở động cơ đốt trong (kiểu piston), thời 
gian đốt cháy của nhiên liệu trong buồng đốt, xác định được góc đánh lửa sớm ở động cơ xăng và 
góc phun sớm của bơm cao áp ở động cơ Điezen, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của máy nhiệt.  

Dựa trên cơ sở cấu trúc của máy lạnh ứng với công suất, loại môi chất tải lạnh đã xác định, 
tính toán thời gian đông lạnh của thực phẩm, đưa ra các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả và 
tiết kiệm trong các hệ thống làm lạnh. 
IV.2. Các đề tài NCKH cấp cơ sở 

1. “Nghiên cứu sự toả nhiệt đối lưu khi chất lỏng chuyển động cưỡng bức và sự toả nhiệt 
của chất khí khi chuyển động với tốc độ cao”, mã số: T2006-02-11 (Chủ đề tài). 

2. “Xây dựng bài thực hành “Máy lạnh-Bơm nhiệt”, mã số: T2008 (Chủ đề tài). 

3. “Nghiên cứu sự tỏa nhiệt khi ngưng hơi của thiết bị nhiệt”, mã số: T2009 (Chủ đề tài). 

4. “Triển khai bài thí nghiệm kỹ thuật nhiệt trên cơ sở các thiết bị mới phục vụ đào tạo tín 
chỉ”,  mã số: T2011-15 (tham gia nghiên cứu). 

5. “Nâng cao chất lượng thực hành học phần Vật lý Công nghệ 2 thông qua bộ thí nghiệm 
EPTT3601-ATECH”, mã số: T2014-68 (Chủ đề tài). 

 
IV.3. Công bố trong nước 

1. Lưu Văn Phúc: “Sử dụng Multimedia trong thiết kế phần mềm dạy học Vật lý”, Thông 
báo khoa học, Trường ĐHSP Vinh, 10/1999, trang 70-84. 

2.  Lưu Văn Phúc: “Những vấn đề cần bổ sung trong giảng dạy môn học môn kỹ thuật 
nhiệt đại cương”, Thông báo khoa học, Trường ĐHSP Vinh, 10/1999, trang 145-149. 

3. Lưu Văn Phúc: “Những vấn đề về sự tỏa nhiệt khi dòng khí chuyển động với tốc độ 
cao” , Tạp chí Giáo dục, đặc san 10/2006, trang 7-9. 

4. Lưu Văn Phúc: “Một số giải pháp khắc phục khó khăn trong việc dạy học môn vật lý kỹ 
thuật qua môn trường dạy học bằng E-Learning”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học, Trường 
Đại học Vinh, 0/2006, 81-86. 

5. Lưu Văn Phúc : “Những vấn đề về sự toả nhiệt khi ngưng hơi của các thiết bị nhiệt” , 
Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt 10/2009, trang 98-99, 93. 

6. Lưu Văn Phúc : “Một số biện pháp tăng cường khả năng truyền nhiệt trong các thiết bị 
nhiệt” , Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt 10/2009, trang 100, 104. 

7.  Lưu Văn Phúc,Nguyễn Hồng Quảng : “Xác định nhiệt trở trong tính toán thiết kế thiết 
bị trao đổi nhiệt”, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt 10/2011, trang 118-119. 

8. Lưu Văn Phúc: “Xây dựng mô hình tính toán một số thông số của thiết bị ngưng tụ kiểu 
ống lồng ống trong hệ thống làm lạnh”, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Vinh, tập 
43, số 3A, 2014, trang 43-50. 
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IV.4. Sách/tài liệu giảng dạy 
1. Lưu Văn Phúc: “Tài liệu hướng dẫn thực hành môn kỹ thuật nhiệt”, giáo trình lưu hành nội 
bộ, Trường đại học Vinh, 2000. 
 

V. Giảng dạy bậc đại học 
1. Kỹ thuật nhiệt đại cương (tiếng Việt cho ngành CNSP Vật lý) 
2. Kỹ thuật nhiệt (tiếng Việt cho các ngành kỹ sư: CNTP, ĐTVT) 
3. Vật lý đại cương A1 (tiếng Việt cho các ngành sư phạm Toán, Hóa) 
4. Vật lý đại cương B (tiếng Việt cho các ngành: kỹ sư KHMT, sư phạm Sinh, GD thể chất)  
   
                 Cập nhật ngày 8 tháng 03 năm 2016 

   


