
PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN 

VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM, TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

 

1. Tên phòng thí nghiệm/Trung tâm nghiên cứu: PTN trọng điểm về Khoa học tính toán đa tỉ lệ cho các 

hệ phức hợp. 

2. Loại hình: PTN Trọng điểm 

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo: Vật lý; Vật lý lý thuyết và Vật lý – Toán. 

4. Trưởng phòng thí nghiệm/Giám đốc trung tâm: TS. Nguyễn Thế Toàn, GS.TS. Paolo Carloni. 

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (họ tên, học hàm, học vị):  

STT Họ và tên Nơi công tác 
1.  TS. Nguyễn Thế Toàn Bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý, ĐHKHTN 

2.  GS.TS. Paolo Carloni 
Viện INM-9 và Viện IAS-5 (computational 
biomedicine) – CHLB Đức 

3.  GS.TS. Bạch Thành Công 
PTN Tính toán trong Khoa học Vật liệu, Khoa Vật lý, 
ĐHKHTN 

4.  GS.TS. Nguyễn Quang Báu Bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý, ĐHKHTN 

5.  PGS.TS. Lê Sỹ Vinh 
Bộ môn Khoa học và Kĩ thuật Tính toán - Trường ĐH 
Công Nghệ, ĐHQGHN 

6.  TS. Lê Thị Hải Yến Bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý, ĐHKHTN 

7.  TS. Bạch Hương Giang 
PTN Tính toán trong Khoa học Vật liệu, Khoa Vật lý, 
ĐHKHTN 

8.  TS. Nguyễn Tiến Cường Bộ môn Tin học Vật lý, Khoa Vật lý, ĐHKHTN 

9.  TS. Nguyễn Duy Huy 
PTN Tính toán trong Khoa học Vật liệu, Khoa Vật lý, 
ĐHKHTN 

10.  ThS. Nguyễn Thùy Trang 
PTN Tính toán trong Khoa học Vật liệu, Khoa Vật lý, 
ĐHKHTN 

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị): 

STT Họ và tên Nơi công tác 
1.  TS. Nguyễn Thế Toàn Bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý, ĐHKHTN 

2.  GS.TS. Paolo Carloni 
Viện INM-9 và Viện IAS-5 (computational 
biomedicine) – CHLB Đức 

3.  GS.TS. Bạch Thành Công 
PTN Tính toán trong Khoa học Vật liệu, Khoa Vật lý, 
ĐHKHTN 

4.  GS.TS. Nguyễn Quang Báu Bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý, ĐHKHTN 

5.  PGS.TS. Lê Sỹ Vinh 
Bộ môn Khoa học và Kĩ thuật Tính toán - Trường ĐH 
Công Nghệ, ĐHQGHN 

6.  TS. Nguyễn Tiến Cường Bộ môn Tin học Vật lý, Khoa Vật lý, ĐHKHTN 
 

7. Mức độ đầu tư (PTN đã được đầu tư đồng bộ/ PTN hiện có và đang trong kế hoạch cần được đầu tư 

bổ sung/ PTN trong kế hoạch thực hiện): Trung tâm/PTN trong kế hoạch thực hiện. 

8. Các thiết bị nghiên cứu chính: Hệ thống cluster máy tính hiệu năng cao (phần cứng và phần mềm) 

phục vụ tính toán mô phỏng vật lý đa tỉ lệ. 

9. Hướng nghiên cứu chính: 

- Mô tả vắn tắt (không quá 500 từ) về các hướng nghiên cứu chính: 



- Lý thuyết, thuật toán mô phỏng vật lý sinh học đa tỉ lệ định hướng ứng dụng cho các hệ sinh học và 
vật liệu sinh học và dược học phân tử. 

- Phần mềm mô phỏng vật lý sinh học đa tỉ lệ, công nghệ tính toán lõi định hướng ứng dụng cho các hệ 
sinh học, dược học và vật liệu sinh học. 

- Nghiên cứu khoa học tính toán dược học phân tử, vật lý sinh học, vật liệu sinh học và tin sinh học.  

- Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tính toán có chất lượng cao. 

- Phát triển phần mềm mô phỏng cho các nhóm nghiên cứu thực nghiệm, phòng thí nghiệm sinh, hóa, 
y, dược trong ĐHQGHN. 

- 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: Mô phỏng đa tỷ lệ; Vật lý sinh học; Dược  học phân tử tính 

toán; Vật lý sinh học. 

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao: phần mềm mô phỏng đa tỉ lệ, các bài báo trên các tạp chí quốc 

tế và trong nước; các đề tài cấp quốc gia, cấp trường; đào tạo các nghiên cứu sinh, học viên cao học, cử 

nhân.  

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

- Mô tả vắn tắt (không quá 500 từ) về sản phẩm: 

- Công bố trung bình 5 bài báo quốc tế ISI mỗi năm; 25-30 bài báo quốc tế ISI trong 5 năm. 
- Công bố 5 bài báo, báo cáo trong nước mỗi năm; 20-25 bài báo, báo cáo trong nước trong 5 năm. 
- Có 01 phần mềm mô phỏng vật lý đa tỉ lệ có đăng ký bản quyền trong 5 năm. 
- Có 01 phát minh sáng chế trong 5 năm. 
- Viết 03 sách chuyên khảo trong 5 năm. 
- Thực hiện liên tục 4 đề tài NAFOSTED; 4 đề tài cấp ĐHQG; 1-2 đề tài cấp Trường ĐH Khoa học Tự 
nhiên. 
- Đào tạo nghiên cứu sinh, thạc sĩ, cử nhân Vật lý lý thuyết, Vật lý sinh học, Tin vật lý theo yêu cầu của 
khoa Vật lý.  
- 3 từ khóa về sản phẩm: Ấn phẩm khoa học có ảnh hưởng  lớn; Phần mềm và thuật toán mô phỏng vật 

lý đa tỷ lệ; Mô hình dược phẩm hiện đại. 

                            

 

 

        




