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Giáo sư, viện sĩ Đặng Vũ Minh (trái) - ủy

viên T.Ư Đảng, viện trưởng Viện Khoa

học và công nghệ VN - trao thưởng cho

các tác giả đoạt giải thưởng kỹ thuật -

Ảnh: TTXVN
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  Nhịp sống trẻ

Chủ Nhật, 24/12/2006, 05:05 (GMT+7)

Trao giải thưởng Khoa học kỹ thuật thanh niên lần 16

TT - Giải thưởng Khoa học kỹ thuật thanh niên lần 16

(2005-2006) vừa được T.Ư Đoàn trao vào sáng qua 23-

12, tại Hà Nội.

Đề tài “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm (KIT) chẩn đoán

sốt Dengue/sốt xuất huyết Dengue trên cơ sở protein tái tổ

hợp” của nhóm tác giả Nguyễn Tiến Minh (sinh 1980),

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (1981), Dương Văn Cường (1980),

công tác tại Viện Công nghệ sinh học, đã đoạt giải thưởng

khoa học.

Ba đề tài đoạt giải thưởng kỹ thuật gồm: “Thiết kế chế tạo

hệ thống đo tốc độ lùi bệ khóa nòng súng bộ binh”, “Ứng

dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý xuất nhập

cảnh tại các cửa khẩu”, “Phẫu thuật phục hồi dây chằng chéo trước khớp gối bằng chất liệu

gân bánh chè tự thân qua nội soi”.

Giải thưởng khoa học kỹ thuật thanh niên ra đời năm 1990, theo sáng kiến của GS - viện sĩ

Nguyễn Văn Hiệu.

ĐỨC BÌNH

               

     Trên từng cây số  - (24/12)

     Câu chuyện nhỏ mùa Giáng Sinh - (23/12)

     Thí sinh Việt Nam đoạt giải cao nhất cuộc thi IEEE 2006 tại Hàn Quốc - (23/12)

     Sôi động Giáng sinh… online - (23/12)

     “Mẹ Hiromi” - (23/12)

     Làm chủ nhật để nghỉ bù Noel - (23/12)

     Trợ sức cho thanh niên mưu sinh và hội nhập - (23/12)

     Thiên thần bí mật - (22/12)

     Chùm ảnh: Náo nức mùa Noel - (22/12)

     Thành đoàn TP.HCM: Tuyển tình nguyện viên quốc tế - (22/12)

Ngành:

- Chọn tất cả -

Tỉnh/Thành Phố:

- Chọn tất cả -

Nhận Bản Tin Việc Làm

Nhập Email của Bạn

Đăng ký để nhận bản tin về

những cơ hội việc làm mới

nhất.

Error loading control Type:

[right_NhipSongTre.ascx], Argument:
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  Giao lưu “Trường Sa - biển đảo

mến yêu”

TT - Hơn 500 học sinh khối THPT trên

địa bàn Q.7 (TP.HCM) đã tham dự

chương trình giao lưu “Trường Sa - biển

đảo mến yêu” tại Trường THPT Tân

Phong sáng 29-12.
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   Cửa sổ tâm hồn

 - Hành khách nhỏ tử tế

 - Đồng tiền

   Sinh viên

 - Euréka 2012 vào vòng chung kết

 - Sinh viên ủng hộ tặng xuồng cứu

hộ cho Trường Sa

  Khi ta lớn

  Hói đầu có di truyền?

   Du học sinh

 - Đêm gala Gần nhau hơn của du

HS Việt Nam tại Úc

 - Đêm nhạc gây quỹ Esta Noche

của du HS VN tại Singapore
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