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 Hội thảo Khoa học lần thứ I “Một số vấn ñề chọn lọc của Công nghệ thông tin
và Toán Ứng dụng” khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên
Lê Hoài Nam - Khoa Lý luận - Chính trị - 23/06/11-03:12:49

Bài vi�t: Bùi ð�c D��ng , Khoa CNTT

Ngày 17/06/2011 Hội thảo khoa học mở rộng lần thứ I về lĩnh vực CNTT và Toán ứng dụng ñược
tổ chức tại Thư viện Trường ðại học Nha Trang. Về dực có 50 tác giả ñến từ Trường ðại học,
Cao ñẳng khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên và các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài
Tỉnh.

Công tác chuẩn bị: Số lượng báo cáo ñăng ký tham gia lần này gồm 39 báo cáo , trong ñó có 7
báo cáo của giáo viên, sinh viên Khoa CNTT. ðiều ñáng mừng là ñã có 26 tác giả ñăng ký tham
gia bài báo cáo ñến từ các ñơn vị ngoài Tỉnh như Viện Công nghệ Thông tin (1), các trường ðại
học sư phạm Hà Nội (3), ðại học Duy Tân ðà Nẵng (1), ðại học Quy Nhơn (3), ðại học ðà Lạt
(10), ðại học Bách khoa TP.HCM (1), ðại học CNTT - TP.HCM (1), Cao ðẳng Bách Việt – TP.
HCM, Atspid corp. Sunnyvale, California, USA(1), …Số lượng các báo cáo từ các ñơn vị thuộc
TP. Nha Trang cũng ngang bằng, sắp sau ðại học Nha Trang là Trường sỹ quan chỉ huy kỹ thuật
thông tin, CðSP Nha Trang, ðại học Thái Bình Dương, Sở KHCN Tỉnh Khánh Hòa, Công ty CP
Phát triển Công nghệ TEKDE… Do có nhiều báo cáo tham gia, Ban tổ chức ñã quyết ñịnh chia
ñều thành 4 tiểu ban; mỗi tiểu ban bao gồm 2 phiên.

Các ñơn vị ñã tham gia tài trợ cho Hội thảo: Trường ðại học Nha Trang, Công ty cổ phần truyền
thông số 1 - ONE CORP, Công ty IBM Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu và phát triển CNPM –
Trường ðại học Nha Trang (CENSTRAD), Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Khánh Hòa, Hội Tin
học Tỉnh Khánh Hòa, Trường ðại học Thái Bình Dương, Trường Sỹ quan Chỉ huy kỹ thuật thông
tin, Công ty ATSPID - ATSPID Corp (USA).

 Ban tổ chức hội thảo ñã làm việc chu ñáo mang tính chuyên nghiệp ñã ñem lại thành công của
hội thảo ngoài mong ñợi về chất lượng và số lượng bài tham gia của Hội thảo lần thứ nhất ñây là
tiền ñề tốt ñẹp ñể Khoa CNTT – Trường ðại học Nha Trang tiếp tục tổ chức các lần hội thảo
sau.

Thông tin chi tiết quý vị có thể xem trên website Hội thảo: www.ntu.edu.vn/hoithaocntt
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Các tin khác

  Trường ðại học Nha Trang tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp ñợt 1 năm 2011

  Kế hoạch nhập học và học tập khóa 53 (tuyển sinh 7/2011)

  Phó Hiệu trưởng Trang Sĩ Trung tiếp và làm việc với ðại sứ ðặc mệnh toàn
quyền Israel.

  Hội nghị triển khai thực hiện quyết ñịnh 631, ngày 31/5/2011" về việc ban
hành Quy ñịnh quản lý sinh viên ñào tạo theo hệ thống tín chỉ" của Hiệu
trưởng trường ðại học Nha Trang

  Ký túc xá Trường ðại học Nha Trang sẵn sàng tiếp ñón các tân sinh viên
nhập học năm 2011

  Ra sức học tập và làm theo ñạo ñức, phong cách báo chí Hồ Chí Minh

  Dấu ấn Hành trình tuổi trẻ vì biển, ñảo quê hương

  Bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên các vùng biển, ñảo

  Tuyên bố của Liên ñoàn Luật sư Việt Nam (VBF) phản ñối Trung Quốc
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  Trao bằng thạc sĩ cho 11 học viên lớp cao học NOMA FAME
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