
LÝ LỊCH KHOA HỌC  

  

I. Thông tin chung 

Họ và tên: Thái Quốc Bảo 

Giới tính:  Nam 

Năm sinh: 20/10/1981 

Nơi sinh: Bùi Xá – Đức Thọ - Hà Tĩnh 

Quê quán: Bùi Xá – Đức Thọ - Hà Tĩnh 

Đơn vị công tác: Khoa Vật lý – Trường Đại học Sư phạm 

Thái Nguyên 

Chức vụ: Giảng Viên 

Học vị:  Thạc sỹ ; năm: 2011 ;  

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp giảng dạy Vật lý 

Môn học giảng dạy: Lí luận dạy học vật lí; Dạy học tích hợp KHTN; Thực hành Sư 

phạm 1, 2; Ứng dụng CNTT trong dạy học vật lí; Lịch sử vật lí; Phương pháp giảng dạy 

BTVL; Chuyên đề thay thế tốt nghiệp và Sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí. 

Lĩnh vực nghiên cứu: Lí luận và phương pháp giảng dạy Vật lý 

Ngoại ngữ: Tiếng anh 

Địa chỉ liên hệ: Khoa vật lý- Trường Đại học Sư phạm Thái nguyên 

Điện thoại: 0912479413 

Email:  thaibaodhsptn@gmail.com hoặc thaiquocbao@dhsptn.edu.vn 

II. Quá trình đào tạo 

- Tốt nghiệp Đại học năm 2003 tại trường Đại học Sư phạm Thái nguyên 

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2011 tại trường Đại học Sư phạm Thái nguyên 

III. Các công trình khoa học đã công bố 

❖ Bài báo đăng Tạp chí trong nước: 

[1]. Thái Quốc Bảo, năm 2013, Nghiên cứu chế tạo thí nghiệm kết nối để giảng dạy một 

số kiến thức trong chương “Dòng điện xoay chiều” (vật lý lớp 12).  

[2]. Thái Quốc Bảo, 2018,  Nghiên cứu chế tạo thí nghiệm giảng dạy nội dung bài 

“ Định luật Lenxo”  theo định hướng giáo dục STEM, tạp chí thiết bị giáo dục 2018. 

❖ Bài báo, báo cáo đăng tại hội nghị trong nước 

[1] Thái Quốc Bảo, Ngô Tuấn Ngọc, Thiết kế hoạt động giáo dục theo định hướng 

STEM, Hội thảo quốc tế tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2018 

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì 

❖ Cấp Đại học/cơ sở 

1. Đề tài cơ sở: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn “Phương pháp nghiên 

cứu khoa học và Lịch sử vật lí” nghiệm thu 2012 , xếp loại: khá. 

      Xác nhận của Trường ĐHSP                                                            Người viết lí lịch khoa học 

 

 

 

                Thái Quốc Bảo 
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