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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 
1. Họ và tên: LÊ THIÊN KIM 

2. Năm sinh:   13/04/1993                                      3. Nam/Nữ: Nam 

 

4. Học hàm:                                                 Năm được phong học hàm: 

    Học vị: Thạc sĩ dược học                        Năm đạt học vị: 2019 

5. Chức danh nghiên cứu:  

    Chức vụ: Giảng viên 

6. Điện thoại: Tổ chức :                                           Mobile: 0383 397 390 

7. Fax:                                                                      E-mail: thienkim.hup@gmail.com 

8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký:  

     Tên tổ chức: Trường Đại học Dược Hà Nội 

     Tên người Lãnh đạo:  GS.TS. Nguyễn Hải Nam                                 

     Địa chỉ tổ chức: Số 13-15 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Trường Đại học Dược 

Hà Nội 

Dược sĩ 2016 

Thạc sỹ Trường Đại học Dược 

Hà Nội 

Dược liệu – Dược cổ 

truyền  

2019 

10. Quá trình công tác 

 

Thời gian  

(Từ năm ... đến năm...) 

Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

Từ 11/2016 đến 2/2018 Giảng viên hợp 

đồng 

Trường Đại học Dược 

Hà Nội 

13-15 Lê Thánh Tông, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Từ 3/2018 đến 8/2022 Giảng viên thỉnh 

giảng 

Trường Đại học Dược 

Hà Nội 

13-15 Lê Thánh Tông, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Từ 12/2019 đến 8/2022 Trưởng phòng 

RD 

Công ty CP Thung 

lũng dược phẩm xanh 

Việt Nam 

Số 51, ngõ 34/156 Vĩnh 

Tuy, Vĩnh Tuy, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

Từ 9/2022 đến nay Giảng viên hợp 

đồng 

Trường Đại học Dược 

Hà Nội 

13-15 Lê Thánh Tông, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
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11. Các công trình công bố chủ yếu  

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 

5 năm gần nhất) 

TT 
Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 

Năm công 

bố 

1 Nghiên cứu đặc điểm thực vật 

một loài thuộc chi Stephania 

Lour. thu hái tại Văn Chấn – 

Yên Bái 

Đồng tác giả Tạp chí dược học 5/2018 

2 Phân lập và xác định cấu trúc 

hóa học các alkaloid của loài 

Stephania viridiflavens H. S. 

Lo et M. Yang mọc ở Yên Bái 

Đồng tác giả Tạp chí dược học 5/2018 

3 Nghiên cứu tác dụng giảm đau 

và chống viêm của hai loài 

bình vôi Stephania venosa (Bl.) 

Spreng và Stephania 

viridiflavens H. S. Lo & M. 

Yang 

Đồng tác giả Tạp chí dược học 7/2019 

4 Phenolic compounds from the 

stems of Fissistigma 

polyanthoides and their  anti-

oxidant activities 

Đồng tác giả Fitoterapia (tạp chí ISI) 9/2019 

5 Characterization of chemical 

constituents from Fissistigma 

polyanthoides stems 

Đồng tác giả Planta Medica (tạp chí 

ISI) 

11/2019 

6 Terpenoids from the stems of 

Fissistigma polyanthoides and 

their anti-inflammatory activity 

Đồng tác giả Journal of natural 

product (tạp chí ISI) 

12/2019 

7 Nghiên cứu độ an toàn, tác 

dụng giảm đau và chống viêm 

của thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Vương thảo kiện cốt 

Đồng tác giả Tạp chí dược học 11/2020 

8 Nghiên cứu thành phần hóa 

học và một số tác dụng sinh 

học của hai loài gừng đá 

(Alpinia coriandriodora 

D.Fang. và Alpinia tonkinensis 

Gagnep) thu hái tại tỉnh Bắc 

Kạn 

Tác giả Tạp chí dược học 12/2020 

9 Tác dụng giảm đau của viên 

nang Vitagout trên chuột nhắt 

Đồng tác giả Tạp chí nghiên cứu Y 

dược học cổ truyền Việt 

12/2020 
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trắng Nam 

10 Tác dụng hạ acid uric máu của 

viên nang VitaGout trên mô 

hình gây tăng acid uric máu 

bằng Kali oxonat 

Đồng tác giả Tạp chí nghiên cứu Y 

học 

3/2021 

 

12. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp 

bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp…  

 (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

   

13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn  

(liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 

TT Tên công trình 
Hình thức, quy mô, địa chỉ áp 

dụng 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

    

14. Các nhiệm vụ KH&CN đã tham gia  

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có) 

Tên đề tài/đề án,  

dự án,nhiệm vụ khác  

đã tham gia 

Thời gian 

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Thuộc Chương 

trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 

Nghiên cứu bào chế viên nang cứng 

có tác dụng hạ huyết áp của phân đoạn 

từ các loại hoè hoa (Flos Styphnolobii 

japonici) được chế biến theo y học cổ 

truyền 

1/2018 - 

12/2019 
 

Đã nghiệm thu T6-

2020 

         

 

 


