
Trình độ Ngành đào tạo Mã ngành

1 Lê Phạm Hải Nam Nam 27/08/2004 2022

THPT Chuyên 

Nguyễn Tất 

Thành, Yên Bái

Giải Tư Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc 

gia học sinh trung học năm học 2021-2022

(Lĩnh vực: Kỹ thuật Y sinh)

Tên đề tài: Thiết bị hỗ trợ vận động và phục 

hồi chức năng cho người bị liệt chân

Đại học
Ngành Công nghệ 

thông tin
7480201

Thiết kế chế tạo thiết bị xung tự 

động hóa hỗ trợ cho bệnh nhân liệt 

vận động dễ dàng hơn bằng việc 

kích thích phục hồi cơ nhờ dòng 

điện có điện áp và tần số phù hợp

Thiết kế hệ thống web server để 

điều khiển thiết bị, quản lý, lưu trữ 

thông tin của bệnh nhân

2 Lôi Đình Nhất Nam 29/11/2004 2022
THPT Chuyên 

Thái Nguyên

Giải Khuyến khích môn Tin học trong kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 

2021-2022

Đại học
Ngành Công nghệ 

thông tin
7480201

3 Nguyễn Văn Sáng Nam 08/03/2004 2022

THPT Chuyên Lê 

Quý Đôn, Vũng 

Tàu

Giải Khuyến khích môn Tin học trong kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 

2020-2021

Đại học
Ngành Công nghệ 

thông tin
7480201

4 Nguyễn Thế Vinh Nam 10/02/2004 2022
THPT Chuyên - 

Đại học Vinh

Giải Tư Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc 

gia học sinh trung học năm học 2020-2021

(Lĩnh vực: Robot và máy thông minh)

Tên đề tài: Quản lý thiết bị dùng công nghệ 

sóng não: nghiên cứu áp dụng trong một căn 

phòng bệnh nhân

Đại học

Ngành Công nghệ 

kỹ thuật Điện, điện 

tử

7510301

Sử dụng giao diện lập trình ứng 

dụng Emotiv Cortex để thu các tín 

hiệu thô từ cảm biến trên bộ đọc 

sóng não. Xử lý tín hiệu nhằm trích 

xuất các mô hình dạng sóng sau đó 

lập trình điều khiển thiết bị từ các 

mô hình dạng sóng

Danh sách gồm: 04 thí sinh

Nguyễn Thị Hồng Huệ

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

 - CƠ SỞ PHÍA BẮC (BVH)
(Kèm theo Thông báo số             /TB-HV ngày           tháng        năm 2022 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

STT Họ và tên Phái Ngày sinh
Năm TN 

THPT

TS. Vũ Tuấn Lâm

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ghi chúĐơn vị 

NGƯỜI LẬP BIỂU

Thành tích
Trình độ/ Ngành đào tạo


