
PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN 

VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM, TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

 

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu: PTN BM Sinh thái cảnh quan và Môi trường 

2. Loại hình: PTN Chuyên đề 

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo: Địa lý tự nhiên 

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm: PGS.TS. Phạm Quang Tuấn 

5. Danh sách cán bộ cơ hữu: NCS. Trần Văn Trường, NCS. Dư Vũ Việt Quân 

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt: PGS.TS. Phạm Quang Tuấn, GS.TS. Nguyễn Cao Huần, 

NCS. Trần Văn Trường, NCS. Dư Vũ Việt Quân 

7. Mức độ đầu tư: PTN hiện có và trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung 

8. Các thiết bị nghiên cứu chính: Máy tính, Phần mềm GIS, Viễn thám, Thiết bị đo môi trường, 

Máy tính bảng… 

9. Hướng nghiên cứu chính: 

- Sinh thái cảnh quan  

- Nghiên cứu quy hoạch đô thị nông thôn trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

- Các lý thuyết quy hoach đô thị nông thôn và khả năng ứng dụng tại Việt Nam 

- Mô hình đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu  

- 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: Sinh thái cảnh quan, Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông 

thôn, biến đổi khí hậu 

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao: Mô hình đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu  

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020: 

- Mô hình đô thị và nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu 

- Các kiểu hình thái đô thị và nông thôn tại Việt Nam 

- Các chỉ số phân mảnh đô thị áp dụng tại Việt Nam  

- 3 từ khóa về sản phẩm: Chỉ số đô thị, mô hình thích ứng, biến đổi khí hậu 

 

         

 

 

 

 

  

 


