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Của các cá nhân tham gia dự án KHCN trọng điểm 
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A/ Thông tin chung về cá nhân: 

1. Họ và tên: Nguyễn Tiến Đạt       

2. Ngày, tháng, năm sinh: 23/05/1976 

3. Giới tính: Nam 

4. Địa chỉ: Số18 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội 

5. Điện thoại liên hệ:  0936401456        

6. Email: ngtiend@imbc.vast.vn 

7. Fax: 024.37568422 

8. Chức vụ: Phó giám đốc 

9. Cơ quan công tác: Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ -Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

B/Trình độ đào tạo 

1. Trình độ chuyên môn 

- Học vị : Tiến sỹ  

- Năm bảo vệ : 2008 

- Chuyên ngành: Hóa hữu cơ 

- Học hàm: PGS 

- Năm được phong: 2016 

2. Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành:  

3. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây liên quan đến 

nhiệm vụ. 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ 

KH&CN đã chủ trì 

Thời gian 

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Thuộc Chương 

trình 

Tình trạng 

 

Xác định thành phần hóa học 

của một số cây thuốc tại tỉnh Hà 

Giang làm cơ sở khoa học cho 

việc xây dựng vùng dược liệu 

tỉnh 

06/2014-

09/2017 

Đề tài cấp Viện 

Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt 

Nam 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu phân lập các hợp 

chất có tác dụng ức chế hoạt 

tính alpha-glucosidase và alpha-

amylase từ nguồn dược liệu Việt 

6/2012-

6/2015 

Quỹ Phát triển 

khoa học và công 

nghệ Quốc gia 
Đã nghiệm thu 

mailto:ngtiend@imbc.vast.vn


Nam. 

Xây dựng dữ liệu hoá học và 

dấu vân tay sắc ký góp phần 

đánh giá chất lượng một số loại 

dược liệu phổ biến nhằm tăng 

cường hiệu quả sử dụng y học 

cổ truyền Việt Nam 

4/2011-

3/2014 

Đê tài cấp Nhà 

nước, chương trình 

Nghiên cứu cơ bản 

định hướng ứng 

dụng 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu xây dựng quy trình 

phân lập piceatannol từ củ gấu 

biển Cyperus stoloniferus 

(Cyperaceae) và đánh giá tác 

dụng hạ gluco huyết của nó trên 

động vật thực nghiệm 

01/2013-

12/2014 

Đề tài cấp Viện 

Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt 

Nam 

Đã nghiệm thu  

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia trong 5 năm gần đây 

Tên đề tài, dự án, nhiệm 

vụ KH&CN đã tham gia 

Thời gian 

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương 

trình 
Tình trạng 

Nghiên cứu thiết lập một 

số chất chuẩn phục vụ 

chương trình công nghệ 

trọng điểm quốc gia về hoá 

dược 

2012-1015 Chương trình Hoá 

dược 

Đang thực hiện 

Tìm kiếm và phân lập các 

chất có hoat tính chống 

ung thư từ một số loài 

thuộc chi Ophiopogon tại 

Việt Nam 

2015-2016 Quỹ Phát triển 

khoa học và công 

nghệ Quốc gia 

Đang thực hiện 

Nghiên cứu phát hiện và 

xây dựng quy trình phân 

lập một số độc tố thần kinh 

từ họ cá Nóc 

(Tetraodontidae) ở biển 

Việt Nam có khả năng ứng 

dụng trong y học 

2011-2014 Nghiên cứu cơ bản 

định hướng ứng 

dụng 

Đã nghiệm thu 

4. Các thành tích nghiên cứu trong 5 năm gần đây liên quan đến nhiệm vụ: 

- Các công trình đã công bố, sách xuất bản: 

T

TT 

Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc  là đồng tác 

giả công trình 

Nơi công bố 

 

Năm 

công bố 

1

1 

Ganomycin I from 

Ganoderma lucidum 

attenuates RANKL-

mediatedosteoclastogen

esis by inhibiting 

Phuong Thao Tran, Nguyen 

Tien Dat, Nguyen Hai Dang, 

Pham Van Cuong, Suhyun 

Lee,Cheol Hwangbo, Chau 

Van Minh, Jeong-Hyung Lee 

Phytomedicin

e 55 (2019) 

2019 



MAPKs and NFATc1 

2

2 

Chalcone derivatives 

from the root bark of 

Morus alba L. act as 

inhibitors of PTP1B 

and α-glucosidase.  

Ha MT, Seong SH, Nguyen 

TD, Cho WK, Ah KJ, Ma JY, 

Woo MH, Choi JS, Min BS. 

Phytochemist

ry. 2018, 155, 

114-125 2018 

2

3 

Cytotoxic 

Homoisoflavonoids 

from Ophiopogon 

japonicus Tubers.  

Nguyen Hai Dang, Nguyen 

Dinh Chung, Ha Manh Tuan, 

Nguyen Tuan Hiep, Nguyen 

Tien Dat. 

Chem Pharm 

Bull. 2017; 

65(2):204-

207. 

2017 

3

4 

New flavonoid and 

pentacyclic triterpene 

from Sesamum indicum 

leaves. 

Nguyen Tien Dat, Nguyen 

Hai Dang, Le Nguyen Thanh 

Nat Prod Res. 

2016, 

30(3):311-5 
2016 

3

5 

Cytotoxic constituents 

from the seeds of 

Vietnamese 

Caesalpinia sappan.  

Tran Manh Hung, Nguyen 

Thanh Mai, Nguyen Hai 

Dang, Nguyen Tien Dat, 

Phuong Thien Thuong. 

Pharm Biol. 

2015, 

53(10):1549-

54. 

2015 

4

6 

Inhibitors of α-

glucosidase and α-

amylase from Cyperus 

rotundus.  

Tran Thi Hong Hanh, Nguyen 

Minh Chau, Le Hoang Tram, 

Nguyen Thi Luyen, Pham 

Thanh Binh, Chau Van Minh, 

Nguyen Hoai Nam, Nguyen 

Tien Dat. 

Pharmaceutic

al Biology 

(2014), 52(1): 

74-77 
2014 

- Đào tạo:  

+ Hướng dẫn 04 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ, 03 NCS đang 

làm luận án tiến sỹ. 

+ Hướng dẫn 08 thạc sỹ bảo vệ thành công luận án tiến sỹ. 

- Sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích): 

T

TT 
Tên tác giả, tên SHTT Số bằng Năm 

1

1 

Hợp chất ecdysteron và phương pháp chiết hợp 

chất này từ cây lược vàng Callisia fragrans 

(Lindl.) 

Bằng độc quyền 

sáng chế, số 1-

0016993-000 

2017 

2

2 

Composition comprising β-carboline alkaloid for 

treating or preventing of inflammatory disease.  

Sáng chế Hàn 

Quốc, số 10-

1646916 

2016 

3

3 

Hợp chất 10-hydroxy-1,4-peroxy-2-guaien-12,6-

olide và phương pháp phân lập hợp chất này từ 

cúc hoa trắng Chrysanthemum morifolium.  

Bằng độc quyền 

sáng chế, số 1-

0014487-000 

2015 

4Hợp chất (1S,2S,3E,7S,8S,11E,15S)-1,15,7,8- Bằng độc quyền 2015 



4 diepoxy- 3,11-cembradien-16,2-olit (laevigatol A) 

và phương pháp chiết hợp chất này từ loài san hô 

mềm Lobophytum laevigatum 

sáng chế, 1-

0014545-000 

5

5 

Phương pháp chiết tách hợp chất 

3beta,6alpha,12beta,20S-tetrahydroxydamar-24-

en-6-O-[beta-D-glucopyranosit]-20-O-[beta-D-

glucopyranosit] (Ginsenosid Rg1) từ cây lược 

vàng (Callisia fragrans (Lindl.) Wood).  

Bằng độc quyền 

sáng chế, số 1-

0009593-000 2011 

6

6 

Pharmaceutical composition containing extract of 

Mori Cortex Radicis, its fractions or 2-

arylbenzofuran separated from fractions as active 

components for preventing and treating cancers. 

Sáng chế Hàn 

Quốc, số 10-

0902094 
2009 

 

         Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ....... 

Xác nhận của đơn vị đăng ký chủ trì 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Ng   n Ti n Đạt 

 

 


