
LUẬN VĂN 2015 TRỞ VỀ TRƯỚC 

STT Nhan đề Tác giả Năm 
XB 

Số ĐKCB 

1. Nhận xét về chẩn đoán và điều trị viêm màng não do tai tại 
bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

 

Vũ Hoàng Yến 1994 LV.0000060 

2. Góp phần nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và các phương pháp 
điều trị chảy máu do loét dạ dày tá tràng

 

Phạm văn Sơn 1996 LV.0000002 

3. Nghiên cứu giá trị chẩn đoán định hướng tràn dịch màng phổi 
lao và ung thư bằng một số xét nghiệm sinh hóa dịch màng 
phổi

 

Hoàng Trung Tráng 1997 LV.0000001 

4. Đánh giá thực trạng và kiến thức thái độ, thực hành của dân 
về sử dụng nguồn nước sinh hoạt tại huyện Tiên Sơn tỉnh Bắc 
Ninh

 

Trần Thị Phúc Hằng 1998 LV.0000003 

5. Nhận xét đánh giá mặt dán composite điều trị thiểu sản và 
nhiễm sắc nhóm răng trước

 

Phan Lê Thu Hằng 1999 LV.0000004 

6. Đánh giá kiến thức thực hành và các yếu tố ảnh hưởng đến 
việc sử dụng kháng dinh của người dân xã Đông Tảo, thị trấn 
Khoái Châu, huyện Khoái Châu tỉnh Hưng yên

 

Trần Văn Long 2000 LV.0000005 

7. so sánh hoạt động độ methemoglobin reductase ở hồng cầu 
người, thỏ chuột 

Nguyễn Thị Loan 2000 LV.0000007 

8. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, huyết học và miễn dịch 
của thiếu máu tan máu tự miễn ở trẻ em 

Nguyễn Thị Lan Anh 2001 LV.0000006 

9. Xác định giá trị của CRP trong chuẩn đoán nhiễm khuẩn ối ở 
vỡ non 

Lê Thanh Tùng 2001 LV.0000008 

10. So sánh tác dụng của marcain phối hợp fentanyl với marcain 
đơn thuần trong gây tê ngoài màng cứng đẻ mổ thoát vị đĩa 
đệm cột sống thắt lưng 

Trần Ngọc Tuấn 2001 LV.0000054 

11. tác dụng của dịch chiết chè xanh Việt Nam ( Camellia sinensis) 
trên một số chỉ số lipid và hàm lượng Malonyl dialdehyd trong 
huyets tương thỏ thực nghiệm 

Trần Thị Hương 2002 LV.0000009 

12. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for 
the degree of master of primary health care management 
faculty of use of contraceptive methods among married women 
of reproductive age at Mỹ Loc district Nam Dinh city, VietNam 

Dương thị Nhân 2002 LV.0000010 

13. Factors related to mothers home practicer on management of 
accute diarrhea in children under five years old, in Nam Dinh 
city, Viet Nam 

Nguyen Manh Dung 2002 LV.0000014 

14. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tai 
biến mạch máu não vùng hố sâu 

Trương Tuấn Anh 2003 LV.0000011 

15. Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường nước và những 
ảnh hưởng đối với sức khỏe phụ nữ tại vùng trồng đay lý 
Nhân- Hà Nam 

Đỗ Việt Nga 2003 LV.0000012 

16. Đánh giá tác dụng điều trị của điện châm trên bệnh nhân tăng 
huyết áp nguyên phátI- II để đàm thấp theo y học cổ truyền 

Đỗ Minh Hiền 2003 LV.0000013 

17. Nghiên cứu một số căn nguyên vi khuẩn và virus gây nhiễm 
trùng hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Hà Nội 

Vũ Văn Thành 2004 LV.0000015 

18. Nhận xét kết quả trám tổn thương cổ răng băng composite có 
lót glass ionomer cement 

Đặng Quế Dương 2004 LV.0000016 

19. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng , cận lâm sàng và kết quả điều 
trị ngoại khoa viêm mủ đường mật và áp xe đường mật do sỏi 

Trần Việt Tiến 2004 LV.0000017 

20. Đánh giá kỹ năng ra quyết định chẩn đoán và điều trị cho trẻ 
của y, bác sỹ tại trạm y tế xã thuộc hai tỉnh Nam Định, Thái 
Bình 

Đinh Ngọc Đệ 2004 LV.0000018 

21. Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị của 
bệnh nhân động kinh điều trị, ngoại trú tại trung tâm y tế 

Nguyễn Thị Kim Hà 2004 LV.0000019 



huyenj Hoài Đức tỉnh hà Tây năm 2004
 

22. Bệnh duy ý chí và biểu hiện của nó ở đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý Nam Định hiện nay

 

Nguyễn Mạnh Tiến 2004 LV.0000020 

23. Nghiên cứu sự tạo phức và đaligan trong hệ xilen da cam 
(XO)- TI(IV)- HX( HX, axitaxetic và các dẫn xuất do của nó) 
bằng phương pháp trắc quang

 

Trần Đức Lượng 2004 LV.0000021 

24. Đánh giá nhận thức, thái độ, thực hành cua người dân về sản 
xuất và sử dụng rau an toàn tại xã Vũ Phúc, Thành phố Thái 
Bình

 

Phạm Thị Kiều Anh 2004 LV.0000022 

25. Một sô đặc điểm hình thái thể lực của sinh viên qua khám 
tuyển vào 10 Trường Đại học và cao đẳng năm 2002- 2003

 

Trần Thị Kim Thục 2004 LV.0000023 

26. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty cổ 
phần từ doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Nam Định

 

Đinh Quốc Thắng 2005 LV.0000024 

27. Nghiên cứu tác dụng điều trị của hoa đà tái tạo hoàn đối với 
nhồi máu bán cầu đại não sau giai đoạn cấp

 

Vũ Thu THủy 2005 LV.0000025 

28. Đánh giá tác dụng của điện châm phục hồi chức năng nghe 
cho trẻ điếc tiếp nhận

 

Lê Thị Dung 2006 LV.0000026 

29. Nghiên cứu chất lượng và tình hình sử dụng nước sinh hoạt ở 
một số vùng sinh thái Việt Nam

 

Nguyễn Thị Loan 2006 LV.0000027 

30. Nghiên cứu biểu hiện và thu nhận protein tái tổ hợp của virus 
dengue typ1 để chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán sốt dengue/ 
sốt xuất huyết dengue 

Nguyễn Thị Hải Hà 2006 LV.0000028 

31. Tình hình sâu răng ở trewr 25- 60 tháng tuổi và một số yếu tố 
liên quan tại huyện Vụ Bản, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

Bùi Thị Tuyết Anh 2006 LV.0000029 

32. Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất kiến thức, thái độ và thực 
hành của nhân viên y tế trong phòng tránh lây nhiễm HIV/ 
AIDS tại 1 số bệnh viện phụ sản 

Nguyễn Thị Tuyết 
Dương 

2006 LV.0000030 

33. Nghiên cứu thực trạng an toàn vệ sinh lao động và một số 
chứng bệnh ở khu chuyên canh rau Yên Thường, huyện Gia 
Lâm, Hà Nội 

Hoàng Hải 2006 LV.0000031 

34. Bước đầu đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động chi 
trên ở bệnh nhân nhồi máu động mạch não giữa 

Phạm Thị Kim Thu 2006 LV.0000032 

35. Xác định hàm lượng kim loại chì và bitmut bằng phương pháp 
vonampe hòa tan 

Trần Thị Khánh Linh 2007 LV.0000033 

36. Nghiên cứu u buồng chứng ở trẻ em và tuổi vị thành niên tại 
bệnh viện phụ sản TW năm 2004- 2006 

Trần Quang Tuấn 2007 LV.0000034 

37. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật xơ hóa 1 phần cơ delta tại 
bệnh viện saint - paul Hà Nội 

Vũ Viết Tân 2007 LV.0000035 

38. Phương trình bậc 3 và hệ thức lượng giác trong tam giác Lại Văn Định 2007 LV.0000036 

39. Hứng thú nghề điều dưỡng của sinh viên trường Đại học Điều 
dưỡng Nam Định 

Mai Thị Thu Hằng 2007 LV.0000055 

40. Kiến thức, thái độ, hành vi về chế độ ăn và tập luyện ở người 
bệnh đái tháo đường type 2 

Bùi Thị Khánh Thuận 2009 LV.0000037 

41. Đánh giá tình trạng rối loạn lipid máu và một số yếu tố ảnh 
hưởng ở người trên 40 tuổi tại một số xã, phường tỉnh Nam 
Định 

Lê Thế Trung 2009 LV.0000038 

42. Đánh giá của sinh viên về chương trình đào tạo cử nhân Điều 
dưỡng vừa làm vừa học tại trường ĐH Điều dưỡng Nam Định 

Phạm Thị Hiếu 2010 LV.0000039 

43. Reacting to stroke Phạm Thị Thu 
Hương 

2010 LV.0000040 

44. Rehabilitation after stroke Lê Xuân Thắng 2010 LV.0000041 

45. Master advanced nursing practive Nguyễn Thị Minh 
Chính 

2010 LV.0000042 



46. Mô hình dịch bệnh sir ngẫu nhiên
 

Trần Thị Bích Ngọc 2010 LV.0000043 

47. Quản lý công tác giáo dục y đức cho sinh viên trường Đại học 
Điều dưỡng Nam Định

 

Nguyễn Hùng Minh 2010 LV.0000044 

48. The effects of using task- based technique in teaching readinh 
skill in english for students at Nam dinh university of nursing 
school year 2008- 2009

 

Trần Thị Thu Trang 2010 LV.0000045 

49. Kiến thức thái độ và hành vi tự chăm sóc bàn chân của người 
bệnh đái tháo đường túp 2 khám và điều trị tại bệnh viện chợ 
Rẫy

 

Vũ Thị Là 2010 LV.0000074 

50. Đảng bộ tỉnh Nam Định lãnh đạo công tác giáo dục lý luận 
chính trị đội ngũ cán bộ cơ sở từ năm 19997 đến năm 2005

 

Khổng Thị Nhạn 2011 LV.0000046 

51. Tình hình tăng Acid Uric máu và kiến thức, thực hành dinh 
dưỡng ở người cao tuổi tại hai xã huyện Vụ Bản Nam Định 
năm 2011

 

Phan Văn Hợp 2011 LV.0000047 

52. Nghiên cứu chế tạo phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc cho dầu 
mỡ bôi trơn trên cơ sở copolime acrylat

 

Trần Thị Bích Hồng 2011 LV.0000048 

53. Đảng bộ tỉnh Nam Định lãnh đạo sự nghiệp giáo dục - đào tạo 
từ năm 1997 đến năm 2006

 

Vũ Thị Huệ 2011 LV.0000049 

54. Vai trò của thế giới quan duy vật biện chứng đối với việc rèn 
luyện đạo đức của sinh viên ngành y tế hiện nay 

Chu Thị Thanh Vui 2011 LV.0000050 

55. Thực trạng đái tháo đường, rối loạn lipid máu và kiến thức, 
thực hành phòng chống bệnh đái tháo đường ở người cao tuổi 
tại hai xã huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định năm 2011 

Mai Anh Đào 2012 LV.0000051 

56. Ứng dụng học điện từ trong kiểm tra đánh giá hết học phần 
một số môn học tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Phạm Văn Sơn 2012 LV.0000052 

57. Thiết kế mạng chuỗi cung ứng bằng giải thuật di truyền Lại Thị Nhung 2012 LV.0000053 

58. Phát triển quan hẹ thương mại hàng hóa Việt Nam - Trung 
Quốc trong giai đoạn hiện nay 

Nguyễn Thị Thủy 2012 LV.0000056 

59. Nghiên cứu cơ chế thâm nhập hệ thống máy tính thông qua lỗ 
hỏng bảo mật và ứng sụng trong công tác bảo đảm an ninh 
mạng 

Trương Hồng Tiệp 2012 LV.0000057 

60. Nghiên cứu nồng độ TNF-a. IL-6, IL-10 và mối liên quan của 
chúng ở bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue 

Vũ Thế Hùng 2012 LV.0000062 

61. Thực trạng cung ứng, tiếp cận và ứng dụng dịch vụ khám 
chữa bệnh của người cao tuổi tại bốn xã huyện Vụ Bản tỉnh 
Nam Định 

Đỗ Thị Mai 2013 LV.0000058 

62. Thực trạng và hậu quả thương tích giao thông đường bộ ở 
người bệnh điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 3 
tháng đầu năm 2013 

Vũ Mạnh Độ 2013 LV.0000059 

63. Nghiên cứu cấu trúc, siêu cấu trúc ống sinh tinh của bệnh 
nhân vô tính thể sinh của chứng( Maturation arrest) 

Đỗ Thị Hồng Hải 2013 LV.0000061 

64. Biện pháp quản lý sinh viên nhằm góp phần nâng cao chất 
lượng đào tạo ở Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Lưu Thanh Hoàn 2013 LV.0000063 

65. Quản lý phối hợp đào tạo giữa trường Đại học Điều dưỡng 
Nam Định với các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Phạm Thị Thu 
Hương 

2013 LV.0000064 

66. Thực trạng vệ sinh môi trường và kiến thức, thực hành của bà 
mẹ, cô giáo về chăm sóc trẻ em tại một số trường mần non 
thành phố Nam Định năm 2013 

Đinh Thị Thu Hằng 2013 LV.0000065 

67. Thực trạng nhiễm giun đường ruột và kiến thức, thực hành về 
phòng chống nhiễm giun của người dân tại xã Mỹ Tân tỉnh 
Nam Định 

Hoàng Thị Hòa 2013 LV.0000066 

68. A study of trauma nursing core competency among staff 
nurses vietnamese general hospitals 

Vũ Văn Đẩu 2013 LV.0000071 

69. Thực trạng thể lực và kiến thức về sức khỏe vị thành niên của Nguyễn Thị Huế 2013 LV.0000075 



học sinh lớp 10 tại Nam Định năm 2013
 

70. Tổ chức và hoạt động của Thư viện Trường Đại học Điều 
dưỡng Nam Định

 

Nguyễn Thị Hồng 
Thiện 

2014 LV.0000067 

71. Tổng hợp , nghiên cứu cấu trúc và tính chất của 1 số 
DDixxetonat kim loại chuyển tiếp

 

Nguyễn Thu Hà 2014 LV.0000068 

72. quản lý thực hành nghề nghiệp của phòng đào tạo Đại học 
trường Điều dưỡng Nam Định

 

Trần Thị Việt Hà 2014 LV.0000069 

73. Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động học 
thực hành tại bệnh viện của sinh viên Điều dưỡng ( Nghiên 
cứu trường hợp Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định)

 

Dương Đình Dũng 2014 LV.0000070 

74. Tìm hiểu đái tháo đường thai kỳ và một số yếu tố liên quan ở 
phụ nữ mang thai tại tỉnh Nam Định

 

Vũ Thị Thúy Mai 2014 LV.0000077 

75. Phát triển đội ngũ giảng viên ở trường Đại học Điều dưỡng 
Nam Định

 

Đào thị Minh Hải 2014 LV.0000078 

76. A thesis submitted in partial fulfillments of the requirements for 
the degree of master of nursing science program in nursing 
science

 

Nguyễn Thị Thanh 
Hương 

2015 LV.0000072 

77. Nghiên cứu nồng độ TSH và hormon tuyến giáp, tuyến tụy ở 
người phơi nhiễm chất da cam/ dioxin

 

Phạm Văn Sơn 2015 LV.0000073 

78. Nghiên cứu tác dụng cải thiện trí nhớ của cao chiết xuất từ cây 
Guồi Đỏ trên động vật thực nghiệm 

Đinh Quốc Bảo 2015 LV.0000079 

79. Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực giảng viên các 
trường Đại học công lập trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Hà Thanh Huyền 2015 LV.0000081 

 


