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Phụ lục 8:   MẪU ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU SINH 

 

Nội dung đề cương NCS gồm hai phần: 

Phần I. Trang bìa 

Bao gồm các thông tin về Bộ chủ quản, cơ sở đào tạo NCS, tên đề tài, 

chuyên ngành, mã số, người thực hiện, cơ quan công tác và chức vụ đảm nhiệm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  BỘ Y TẾ 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

 

Chuyên ngành: 

Mã số: 

 

 

  Người thực hiện: 

  Cơ quan công tác: 

  Chức vụ đảm nhiệm: 
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Phần II. Nội dung 

1. Đặt vấn đề: Xác định tính cấp thiết, ý nghĩa lý luận về mặt khoa học và thực 

tiễn của đề tài. Nêu rõ lý do tác giả chọn đề tài nghiên cứu này. 

2. Tổng quan tài liệu: tổng hợp các tổng quan y văn, tài liệu tham khảo trong và 

ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài nghiên cứu đã có từ trước đến nay, 

những vấn đề khoa học đã được giải quyết và các vấn đề tồn tại mà tác giả 

phát hiện cần tiếp tục nghiên cứu. 

3. Mục tiêu nghiên cứu: Nêu rõ các mục tiêu cụ thể cần đạt được của đề tài 

nghiên cứu. 

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nêu rõ thiết kế nghiên cứu; cách 

chọn mẫu, cỡ mẫu; các phương pháp nghiên cứu được lựa chọn, các kỹ thuật, 

phương tiện, trang thiết bị, sinh phẩm, các phần mềm sinh thống kê được sử 

dụng; vấn đề y đức phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu nêu ở phần trên 

một cách cụ thể và chi tiết. 

5. Triển vọng của đề tài: nội dung và phạm vi của vấn đề sẽ đi sâu nghiên cứu, 

hướng giải quyết và triển vọng về kết quả đạt được. 

6. Nơi thực hiện đề tài luận án. 

7. Thời gian thực hiện đề tài luận án: dự kiến sơ bộ về tiến độ thực hiện luận 

án. 

8. Dự trù kinh phí, nhân lực, công cụ, trang thiết bị, hóa chất … 

9. Tài liệu tham khảo: được sử dụng khi viết đề cương gồm các tài liệu tham 

khảo tiếng Việt và tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài. 


