
TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Tên đề tài luận văn Khóa

1 Nguyễn Ngọc Trai 09/02/1987
Quảng 

Ngãi

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 

động lực làm việc của kỹ sư xây dựng 

tại TP.HCM

2013

2 Hồ Quốc Hưng 21/05/1989 Bến Tre

Các nhân tố ảnh hưởng tới năng suất lao 

động của công nhân trong ngành xây 

dựng dân dụng ở những công trình có 

vốn nhà nước tại thành phố Bến Tre

2013

3 Nguyễn Minh Việt 03/08/1985 Bình Định

Phân tích ảnh hưởng của chiều dài 

tường vây trong cát đến chuyển vị 

tường vây và ổ định hố đào chung cư 

Nguyễn Kim, P7, Q10, TP.HCM

2013

4 Đỗ Quí Toàn 14/12/1984 Đồng Tháp

Chẩn đoán hư hỏng kết cấu khung bằng 

phương pháp kết hợp véc-tơ định vị 

(DLV) và giải thuật tiến hóa khác biệt 

(DE)

2013

5 Nguyễn Thanh Tiền 03/07/1986
Quảng 

Ngãi

Chẩn đoán hư hại dầm composite nhiều 

lớp sử dụng phương pháp véc-tơ định vị 

DLV và giải thuật tiến hóa khác biệt DE

2013

6 Võ Hồng Thiện 30/10/1990
Quảng 

Ngãi

Phân tích hiệu quả kháng chấn của hệ 

cản lưu biến từ kết hợp hệ cản khối 

lượng trong kết cấu liền kề chịu động 

đất

2013

7 Trương Minh Thế 01/01/1986 Đồng Tháp

Nghiên cứu tác động của lực ma sát âm 

lên cọc ép  trong nền đất mới san lấp 

của công trình dân dụng tỉnh Đồng 

Tháp

2013

8 Đặng Trần Hoài Ân 20/12/1989 Long An

Phân tích phi tuyến khung thép phẳng 

chịu địa chấn có xét đến biến dạng nền 

sử dụng phương pháp tĩnh MPA và 

CSM kết hợp

2013

9 Lê Bá Nam 24/04/1987 Thanh Hóa

Nghiên cứu cố kết 1 chiều đất yếu tại 

một số khu vực TP.HCM, có xét đến sự 

thay đổi tính thấm theo thời gian

2013

10 Dương Tấn Tài 16/07/1989 Cà Mau

Ước tính khả năng chịu tải trọng cho 

phép của cọc khoan nhồi sử dụng mô 

phỏng Plaxis kết hợp lý thuyết độ tin 

cậy FORM

2013
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11 Phạm Vũ Quỳnh Thảo 30/06/1989 Đăk Lăk

Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng 

của kỹ sư xây dựng làm việc tại công ty 

TNHH Bạch Kim Toàn Cầu

2013

12 Thái Tân Dương 23/03/1984 TP.HCM

Dùng mô hình hồi quy dự báo chi phí 

thực hiện các dự án xây dựng thuộc lĩnh 

vực văn hóa - xã hội sử dụng vốn ngân 

sách trên địa bàn huyện Cần Giờ, 

TP.HCM

2013

13 Lưu Hớn Lộc 18/04/1973 TP.HCM

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến 

sự chậm trễ tiến độ dự án đường giao 

thông nông thôn tại tỉnh Đồng Tháp

2013

14 Nguyễn Bùi Việt 25/06/1984
Bình 

Thuận

Nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến 

sự trễn tiến độ các chung cư cao cấp tại 

địa bàn TP.HCM

2013

15 Lê Quang Hoà 13/12/1987 Phú Yên
Thiết kế tối ưu đa mục tiêu dựa trên độ 

tin cậy cho kết cấu móng cọc
2014

16
Châu Đoàn 

Quang
Vinh 29/01/1984 Bến Tre

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

trong công việc của kỹ sư xây dựng làm 

việc tại ban quản lý đầu tư xây dựng các 

công trình thuộc Sở y tế Thành phố Hồ 

Chí Minh

2014

17 Lê Doãn Anh 10/11/1988 Phú Yên

Ứng xử động tấm composite đa lớp trên 

nền có độ cứng biến thiên lượng giác 

dùng phương pháp phần tử chuyển động

2015

18 Nguyễn Thị Thu Trâm 18/01/1988
Bình 

Dương

Ứng dụng phương pháp MEM trong 

phân tích động lực học tấm FGM chịu 

tải điều hòa di động

2015

19 Huỳnh Văn Châu 27/11/1989 Bình Định

Phân tích phi tuyến hình học tấm đa lớp 

dùng lý thuyết biến dạng cắt bậc ba và 

phần tử tứ giác trơn MISQ20

2015

20 Đoàn Duy Khánh 01/01/1983
Bình 

Thuận

Nghiên cứu ảnh hưởng của hạt nano 

silica và sợi polyme trong kết cấu 

bêtông

2015

21 Huỳnh Phước Trường 04/04/1985 TP.HCM

Phân tích động lực học kết cấu nổi lớn 

chịu tải trọng xung bằng phương pháp 

kết hợp phần tử hữu hạn và phần tử biên

2015

22 Bá Văn Hùng 10/07/1957 Nha Trang

Nghiên cứu ảnh hưởng việc thi công 

công trình hố đào lên biến dạng và ổn 

định đất nền xung quanh tại công trình 

Vietinbank Nguyễn Trãi, Quận 5

2015

23
Nguyễn Phúc 

Bình
An 23/03/1985 TP.HCM

Đánh giá khả năng nâng cao sức chịu tải 

cọc khoan nhồi bằng phương pháp phụt 

vữa thành biên trên cơ sở thí nghiệm O-

cell

2015
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