Mẫu R04

Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh

LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên: LÊ MINH CÔNG
2. Ngày sinh: X
3. Nơi sinh: Huyện Vĩnh Bảo – TP. Hải Phòng
4. Nam/nữ: Nam
5. Nơi đang công tác:
– Trường/viện: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng/ Khoa: Khoa Tâm lý học
Bộ môn: Tâm lý học Tham vấn – Trị liệu
Phòng thí nghiệm:
Chức vụ: Phó trưởng Khoa/ Giảng viên
6. Học vị: Thạc sĩ

năm đạt: 2011

7. Học hàm:

năm phong:

8. Trình độ ngoại ngữ:

1

Nghe

Tên ngoại ngữ

TT

Viết

Nói

Đọc hiểu tài liệu

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB

Tiếng Anh

x

x

x

x

2

9. Thời gian công tác:
Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Từ
5/2012 Khoa Tâm lý học, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Phó trưởng Khoa/ Giảng
đến nay
Quốc gia TP. HCM
viên
Từ 2003 đến Khoa Tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần trung ương 2,
Phó trưởng khoa
5/2012
Bộ y tế

10. Quá trình đào tạo:
Bậc đào
tạo
Đại học

Thời
gian

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

1998 – ĐH Sư phạm Hà Tâm lý – giáo
2002
Nội
dục

1

Tên luận án tốt nghiệp

Thạc sỹ

2009 – ĐH Sư phạm Hà
Tâm lý học
2011
Nội

Thực trạng nghiện internet ở học sinh
THCS tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tiến sỹ

Nghiện internet và tự đánh giá bản thân ở
2012 – Học viện khoa học Tâm lý học
học sinh THCS (nghiên cứu trường hợp
2015
xã hội Việt Nam
chuyên ngành
tại Đồng Nai)

Tiến
sỹ
Khoa học

11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
11.1 Lĩnh vực chuyên môn:
- Lĩnh vực: Tâm lý học y học/ sức khỏe, Trị liệu gia đình theo tiếp cận hệ thống/ Tâm lý
trường học.
- Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng, Tâm lý học sức khỏe.
- Chuyên môn: Tâm lý học.
11.2

Hướng nghiên cứu:
1. Nghiện internet ở thanh thiếu niên.
2. Sức khỏe tâm thần ở người lao động.
3. Những vấn đề tâm lý của người bệnh mãn tính.
4. Mô hình đánh giá và can thiệp sớm trẻ tự kỷ.
5. Tâm lý học trường học.
6. Tâm bệnh học…

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Đề tài/dự án
TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &
cấp quản lý

Ngày
Thời gian Kinh phí Chủ nhiệm
nghiệm
thực hiện (triệu đồng) /Tham gia
thu

Kết
quả

1

Bệnh viện
Khảo sát trầm cảm, lo âu ở
Tâm
thần
công nhân nữ tại các khu nhà
2006
trung ương
trọ tại Tp Biên Hòa
2

tham gia

2006

Tốt

2

Bệnh viện
Đánh giá hiệu quả của liệu
Tâm
thần
pháp trò chơi trên trẻ chậm
2008
trung ương
ngôn ngữ do căn nguyên tâm lý
2

tham gia

2008

Tốt

3

Xây dựng mô hình chăm sóc
sức khỏe tâm thần sau bão Bộ y tế
SangXen tại 3 tỉnh miền Trung

200 triệu

tham gia

2009

Tốt

4

Nâng cao chất lượng giáo dục Tỉnh

- 450 triệu

tham gia

2010

Tốt

2006
2008
Đồng 2008

2

-

giới tính tại các trường THPT ở
Đồng Nai

Nai

5

Nghiên cứu 05 trường hợp
nghiện internet được điều trị
bằng liệu pháp nhận thức hành
vi

Bệnh viện
Tâm
thần
2011
trung ương
2

6

Xây dựng mô hình hỗ trợ thanh
Tỉnh
thiếu niên nghiện internet –
Nai
game online tại Đồng Nai

Đồng 2012
2014

7

Thử nghiệm mô hình đánh giá
Liên
và can thiệp sớm trẻ có rối loạn
Hội
phổ tự kỷ tại TP. Biên Hòa,
Nai
Đồng Nai

hiệp
2012
Đồng
2013

8

Trò chơi bạo lực ở thanh thiếu
Qũy
niên, nghiên cứu tiếp cận tâm lý
Nateforted
và xã hội

2011
2013

9

Nghiên cứu biện pháp can thiệp
Đề tài độc
sớm và giáo dục hoà nhập cho
2012
lập cấp nhà
trẻ tự kỷ ở nước ta hiện nay và
2014
nước
trong giai đoạn 2011 – 2020

10

Xây dựng mô hình hoạt động
Tỉnh
Tâm lý học trường học ở Đồng
Nai
Nai

Đồng 2012
2014

11

Một số vấn đề sức khỏe tâm
Liên
thần của công nhân tại Khu
Hội
công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng
Nai
Nai

hiệp
2012
Đồng
2013

2010

10 triệu

Chủ nhiệm 2011

-

380 triệu

Chủ nhiệm 2014

-

200 triệu

Chủ nhiệm 2013

Tốt

- 1100
triệu

Tham gia

2013

Tốt

- 3900
triệu

tham gia

2014

-

400 triệu

tham gia

2014

-

200 triệu

tham gia

2013

Năm tốt
nghiệp

Bậc đào
tạo

Tốt

Tốt

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

TT

Tên SV , HVCH, NCS

Tên luận án

1

Đại học

2

Thạc sỹ

Sản phẩm của
đề tài/dự án
(chỉ ghi mã số)

Tiến sỹ

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
1. Sách
1.1 Sách xuất bản Quốc tế
TT

Tên sách

Sản phẩm của Nhà xuất bản

3

Năm

Tác giả/

Bút

đề tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)

xuất
bản

Sản phẩm của
đề tài/ dự án Nhà xuất bản
(chỉ ghi mã số)

Năm
xuất
bản

đồng tác giả

danh

Tác giả/
đồng tác giả

Bút
danh

1
2

1.2. Sách xuất bản trong nước
TT

Tên sách

1

Nghiện online: Những điều cha mẹ Không
cùng quan tâm

Nhà xuất bản 2009
Trẻ

Đồng tác giả

Lê
Minh
Công

2

Một số rối loạn tâm thần thường gặp Không
ở trẻ em và thanh thiếu niên

Sách,
NXB 2011
Tổng
hợp
Đồng Nai

Tác giả

Lê
Minh
Công

2. Các bài báo
2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế
TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,
trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề Số hiệu ISSN
(ghi rõ thuộc
tài/ dự án
(chỉ ghi mã số) ISI hay không)

Điểm
IF

1
2
2.2. Đăng trên tạp chí trong nước
TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,
trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề
tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

1

Lê Minh Công. Phối hợp liệu pháp tâm lý trong điều trị Không
một trường hợp nghiện game online. Tạp chí Tâm lý học,
số 2 (2/2010)

Tạp chí Tâm lý
học / Journal
Psychology IS
SN:
18590098

2

Lê Minh Công. Một số vấn đề lý luận và thực hành lâm Không
sàng về nghiện Internet. Tạp chí Tâm lý học, số 6
(6/2011)

Tạp chí Tâm lý
học / Journal
Psychology IS
SN:
18590098

3

Lê Minh Công. Ứng dụng liệu pháp nhận thức hành vi Đề tài cấp cơ sở Tạp chí Tâm lý
trên 05 đối tượng nghiện internet. Tạp chí Tâm lý học, số Bệnh viện Tâm học / Journal
thần trung ương 2 Psychology IS
9 (9/2012)
SN:
18590098

4

Lê Minh Công. Thực trạng nghiện Internet ở học sinh
THCS tại TP. Biên Hoà, Đồng Nai. Tạp chí y tế công

4

Tạp chí y tế
công cộng Việt

Ghi
chú

cộng. 6.2013 (số 28).

Nam/ Việt Nam
Journal
of
Public health
ISSN: 1859 1132

5

Lê Minh Công. Nghiện Internet và tự đánh giá của học
sinh THCS qua hai trường hợp lâm sàng. Tạp chí Tâm lý
học, số 8 (8/2013)

Tạp chí Tâm lý
học / Journal
Psychology IS
SN:
18590098

6

Lê Minh Công. Xác định tỷ lệ và một số biểu hiện tâm
lý của thanh thiếu niên nghiện Internet theo trắc nghiệm
của Young. Tạp chí Tâm lý hoc, số 2 (2/2014)

Tạp chí Tâm lý
học / Journal
Psychology IS
SN:
18590098

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế
TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ
chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề
tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)

Số hiệu
ISBN

Ghi
chú

1
2
2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước
TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ
chức, nơi tố chức

1

Lê Minh Công; Nhân một trường hợp loạn dục với đồ
vật được điều trị bằng liệu pháp tâm lý; Hội thảo quốc
gia: Chăm sóc sức khỏe tinh thần cộng đồng (2008); Hội
khoa học Tâm lý - giáo dục Việt nam

2

Lê Minh Công; Thích ứng liệu pháp gia đình trong bối
cảnh văn hóa Việt Nam; Hội thảo quốc tế: Thích ứng các
chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Việt Nam
và các nước Á châu (2008); ĐH Vanderbil ( Hoa Kỳ) và
ĐH Giáo dục Việt Nam

3

Lê Min Công; Nghiện internet ở thanh thiếu niên: Báo
cáo qua ba trường hợp lâm sàng; Hội thảo quốc tế: Nhu
cầu, định hướng và đào tạo tâm lý học đường Việt Nam
(2009); Viện tâm lý học cùng 8 trường ĐH Việt Nam và
6 trường ĐH Hoa Kỳ.

4

Lê Minh Công; Nghiện Internet và trầm cảm thông qua
hai trường hợp lâm sàng; Kỷ yếu hội thảo khoa học:
Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý học, giáo dục học(2010);
NXB Đại học sư phạm Hà Nội

5

Lê Minh Công; Một số vấn đề lý luận và thực hành lâm
sàng về nghiện Internet; Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Thúc
đẩy nghiên cứu và thực hành tâm lý học đường tại Việt

5

Sản phẩm của đề
tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)

Số hiệu
ISBN

Ghi
chú

Nam (2011); NXB Đại học Huế

6

Lê Minh Công; Thực trạng nghiện internet ở học sinh
THCS tại TP Biên Hòa – Đồng Nai; Hội thảo khoa học
quốc tế về Tâm lý học trường học lần thứ 3 (2012) tại
Đại học Sư phạm TP. HCM – NXB ĐH Sư phạm TP.
HCM

7

Lê Thị Mai Liên, Ngô Thanh Huệ, Lê Minh Công;
Chất lượng cuộc sống của trẻ lứa tuổi tiểu học (6-11 tuổi)
– nghiên cứu trường hợp tại Vinh – Nghệ An; Hội thảo
khoa học quốc tế về Nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo Tâm
lý học trường học trong thời hội nhập quốc tế (2012) tại
Đại học KHXH và NV Hà Nội – NXB ĐH Quốc gia Hà
Nội

8

Lê Minh Công; Nghiện internet và tự đánh giá bản thân
của học sinh THCS qua 2 trường hợp lâm sàng; Hội thảo
quốc gia về Tâm lý trường học (2012) tại ĐH Sư phạm
Hà Nội, NXB ĐH Sư phạm Hà Nội

9

Lê Minh Công; Ảnh hưởng của Internet đến nhận thức,
hành vi giới tính, tình dục ở thanh thiếu niên; Kỷ yếu hội
nghị quốc gia lần thứ nhất (2012) về sức khỏe sinh sản,
sức khỏe tình dục; Bộ y tế, ĐH Y tế công cộng; Qũy dân
số - Liên hiệp quốc.

10

Lê Minh Công. Xác định tỷ lệ và biểu hiện tâm lý của
thanh thiếu niên nghiện Internet qua trắc nghiệm Young.
Hội thảo khoa học ‘Nghiện Internet, những thách thức
mới của xã hội hiện đại’. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ
Chí Minh, 2013

11

Lê Minh Công, Nguyễn Thị Loan. Tổng quan một số
nghiên cứu về mối liên hệ giữa nghiện Internet và tự
đánh giá ở thanh thiêu niên. Hội thảo khoa học ‘Nghiện
Internet, những thách thức mới của xã hội hiện đại’.
NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2013

Nguyễn Văn Thọ, Lê minh Công. Tổng quan về mô hình
can thiệp và điều trị nghiện Internet. Hội thảo khoa học
12
‘Nghiện Internet, những thách thức mới của xã hội hiện
đại’. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 11/2013

13

Lưu Thị Lịch, Lê Minh Công. Vấn đề trang bị kỹ năng
sống cho học sinh trường giáo dưỡng. Kỷ yếu hội thảo
khoa học “Người chưa thành niên vi phạm pháp luật:
Thưc trạng và giải pháp” (ISBN: 978-604-73-2532-0).
NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 5/ 2014

14

Mã Ngọc Thể, Nguyễn Thị Chính, Lê Minh Công.
Người chưa thành niên vi phạm pháp luật và sự thích
ứng với cuộc sống trường giáo dưỡng. Kỷ yếu hội thảo
khoa học “Người chưa thành niên vi phạm pháp luật:
Thưc trạng và giải pháp” (ISBN: 978-604-73-2532-0).
NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 5/ 2014

15

Lê Minh Công. Thực trạng công tác đánh giá sớm trẻ có
rối loạn phổ tự kỷ tại Biên Hòa, Đồng Nai. Kỷ yếu hội
thảo “Sức khỏe tâm thần trong trường học” (ISBN:
9786047326389), NXB Đại học Quốc Gia TP. HCM,

6

6/2014.

16

Lê Minh Công. Thực trạng công tác can thiệp sớm trẻ
có rối loạn phổ tự kỷ tại Biên Hòa, Đồng Nai. Kỷ yếu
hội thảo “Sức khỏe tâm thần trong trường học” (ISBN:
9786047326389), NXB Đại học Quốc Gia TP. HCM,
6/2014.

17

Nguyễn Minh Thức, Lê Minh Công. Khó khăn tâm lý
của học sinh THCS và THPT tại Đồng Nai. Kỷ yếu hội
thảo “Xây dựng và quản lý chất lượng chương trình đào
tạo và cơ sở thực hành tâm lý học học đường ở Việt Nam
(mã số: 2L -510ĐH2014), NXB Đại học Quốc gia Hà
Nội, 8/2014.

18

Lê Minh Công, Nguyễn Văn Cầu. Tỷ lệ và biểu hiện
lâm sàng của một số rối loạn sức khỏe tâm thần ở công
nhân tại khu công nghiệp Biên Hòa 2.Kỷ yếu hội thảo
khoa học “Tâm lý học và an ninh con người”. Hội Tâm
lý học xã hội Việt Nam, tháng 7/2014

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG
1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ
TT

Tên giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Nơi cấp

Năm cấp

1

Huy chương vì sự
nghiệp tâm lý - giáo
dục Việt Nam

2

Bằng khen

Đóng góp tích cực cho phát Chủ tịch UBND tỉnh 2010
triển khoa học công nghệ
Đồng Nai

3

Bằng khen

Đóng góp tích cực cho phát Hội khoa học Tâm lý 2010
triển khoa học công nghệ
– giáo dục Việt Nam

4

Bằng khen

Đóng góp tích cực cho phát Liên hiệp Hội Đồng 2010
triển khoa học công nghệ
Nai

Hội khoa học Tâm lý 2008
– giáo dục Việt Nam

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)
TT

Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

Năm Nơi
Tác giả/
cấp cấp đồng tác giả

Sản phẩm của
đề tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

Năm Nơi
Tác giả/
cấp cấp đồng tác giả

1
2

3. Bằng giải pháp hữu ích
TT

Tên giải pháp

1
2

7

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu
TT

Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích
đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa
chỉ
áp dụng

Năm
chuyển
giao

Sản phẩm của
đề tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)

1
2

V. THÔNG TIN KHÁC
1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước
TT

Thời gian

Tên chương trình

Chức danh

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội
nghị về KH&CN
TT

Thời gian

Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị

Chức danh

1

2008

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Giáo dục đạo Ban tổ chức
đức cho học sinh, sinh viên: Thực trạng và giải
pháp; Hội khoa học Tâm lý – giáo dục Việt Nam.

2

2008

Hội thảo khoa học cấp tỉnh: Hỗ trợ tâm lý cho Ban tổ chức
học sinh, sinh viên; Sở giáo dục & đào tạo Đồng
Nai & Hội khoa học Tâm lý – giáo dục Đồng Nai

3

2009

Hội thảo khoa học cấp tỉnh: Giáo dục giới tính ở Ban tổ chức
Đồng Nai: Thực trạng và giải pháp; Hội KH
Tâm lý - giáo dục Đồng Nai, Sở giáo dục đào tạo
Đồng Nai

4

2009

Hội thảo khoa học cấp tỉnh: Nghiện internet - Ban tổ chức
game online: Thực trạng và giải pháp; Hội khoa
học Tâm lý – giáo dục Đồng Nai & Báo Đồng
Nai

5

2010

Thư ký khoa học hội thảo cấp khu vực Đông Thư ký khoa học
Nam Bộ : Tính tự chủ của học sinh trong thời đại
đa truyền thông; Hội khoa học Tâm lý – giáo dục
Đồng Nai, Đại học Đồng Nai, Hội Nhà báo Đồng
Nai, Sở giáo dục & đào tạo ĐN, Trung tâm Tâm
lý học ứng dụng Sông Phố

6

2011

Hội thảo chuyên đề: Đánh giá và can thiệp trẻ có Ban tổ chức
rối loạn phổ Tự kỷ; Hội khoa học Tâm lý – giáo
dục Đồng Nai & Trung tâm Tâm lý học ứng dụng

8

Sông Phố
7

2013

Hội thảo khoa học “Nghiện Internet, những thách Ban tổ chức; Hội đồng
thức mới của xã hội hiện đại”; Trường đọc duyệt
ĐHKHXH&NV TP.HCM

8

2014

Hội thảo Khoa học “Người chưa thành niên vi Ban tổ chức; Hội đồng
phạm pháp luật, thực trạng và giải pháp”; Trường đọc duyệt
Giáo dưỡng số 4, Bộ Công an

9

2014

Hội thảo khoa học “Sức khỏe Tâm thần trong Ban tổ chức; Hội đồng
trường học”; Quỹ tài năng trẻ Tâm lý học – giáo đọc duyệt
dục học Việt Nam

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời
TT
1

Thời gian
2011 - Nay

Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên
cứu
Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố

Nội dung tham gia
Phụ trách phát triển
chuyên môn/ Trực tiếp
tham vấn – điều trị tâm
lý/ giảng dạy.

Ngày 17 tháng 09 năm 2014
Người khai
(Họ tên và chữ ký)

Ths Lê Minh Công
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