
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Bộ môn Dược liệu
Tầng 2, Nhà C2, Trường Đại học Dược Hà Nội, 

13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(+84) 0243 9330 236            E-mail: bm.duoclieu@hup.edu.vn

TS. Thân Thị Kiều My

Giảng viên

1. Phân lập các hợp chất tự nhiên

theo định hướng tác dụng sinh
học

2. Nghiên cứu phát triển các sản

phẩm chăm sóc sức khỏe có
nguồn gốc dược liệu

09482126881
thankieumy@gmail.com,
myttk@hup.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Thu Hằng

Trưởng bộ môn

Giảng viên cao cấp

1. Nghiên cứu phát triển sản phẩm

từ dược liệu

2. Xây dựng tiêu chuẩn kiểm

nghiệm dược liệu/chế phẩm.

3. Chiết xuất dược liệu

4. Sàng lọc các dược liệu/hợp chất

tự nhiên theo định hướng tác dụng

sinh học

0988181338

hangminhanh@gmail.com,

hangnt@hup.edu.vn

TS. Nguyễn Quỳnh Chi

Phó trưởng bộ môn

Giảng viên chính

1. Phân lập các hợp chất tự

nhiên theo định hướng tác

dụng sinh học.

2. Chiết xuất và phân tích

thành phần tinh dầu trong

dược liệu

3. Xây dựng một số chỉ tiêu

định tính và định lượng trong

kiểm nghiệm dược liệu

0986529538

quynhchi78@yahoo.fr

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tuấn

Giảng viên cao cấp

1. Chiết xuất, phân lập và đánh giá

tác dụng sinh học các hợp chất tự

nhiên. Nghiên cứu thành phần hoá

học và tác dụng sinh học của tinh

dầu các cây thuốc họ Gừng.

2. Xây dựng tiêu chuẩn và kiểm

nghiệm dược liệu bằng phương

pháp hiển vi.

3. Phân loại thực vật cây thuốc,

nghiên cứu đa dạng thực vật, hình

thái thực vật cây thuốc

0989965603

tuandl50@yahoo.com

PGS.TS. Nguyễn Thái An

Trưởng phòng QLSV,

Giảng viên cao cấp

1. Nghiên cứu chiết xuất, phân

lập các hợp chất từ dược liệu

2. Nghiên cứu bào chế các chế

phẩm có nguồn gốc thảo dược

3. Nghiên cứu sàng lọc định

hướng sinh học các hợp chất có

nguồn gốc thảo dược

4. Nghiên cứu nguồn dược liệu

chứa tinh dầu

0912292266, 0965697475

thaian66123@gmail.com,

annt@hup.edu.vn

TS. Phạm Tuấn Anh

Giảng viên

1. Nghiên cứu phát triển thuốc từ

hợp chất tự nhiên thông qua

hướng tiếp cận dược – tin học.

2. Tiêu chuẩn hóa dược liệu, công

thức thuốc có nguồn gốc dược liệu

và thuốc cổ truyền.

0912115669

tuananhpharm@hup.edu.vn

ThS. Nguyễn Văn Phương

Giảng viên

1. Nghiên cứu chiết xuất, phân lập

các hợp chất có hoạt tính sinh học từ

thực vật

2. Ứng dụng các phương pháp phổ,

sắc ký trong nghiên cứu dược liệu

3. Ứng dụng các phương pháp thống

kê, tin sinh và học máy (machine

learning) trong nghiên cứu dược liệu.

0972317254

phuongnv@hup.edu.vn

DS.NCS. Nguyễn Thanh Tùng

Giảng viên

1. Nghiên cứu phân loại thực vật.
2. Ứng dụng các phương pháp sắc ký

trong phân tích thành phần hóa học
dược liệu

3. Nghiên cứu chiết xuất và phân lập
các hợp chất từ dược liệu.

0975002607

tungnt@hup.edu.vn,

thanhtungng.pharmacist@gmail.com

Các hướng nghiên cứu
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