
Phần giới thiệu về GS Trương Nguyện Thành 
- GS trường Đại học Utah, Mỹ từ 7/1992-6/2022.   
- Đạt được nhiều giải thưởng danh giá như vinh danh là một trong những nhà khoa học trẻ 

triển vọng của Hoa Kỳ năm 1993.  
- Năm 2007, được Phó Chủ Tịch Thường Trực Nguyễn Thiện Nhân mời về Việt Nam giúp 

thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán TP. HCM và giữ vị trí Viện trưởng khoa 
học cho đến cuối năm 2016.  

- Năm 2014, thành lập Mạng lưới Trí thức Việt Toàn cầu (International Vietnamese 
Academics Network iVANet) trên Facebook và hiện nay nhóm hơn 30 ngàn thành viên bao 
gồm nhiều giáo sư, khoa học gia nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.  

- Tác giả của gần 200 bài báo và 2 US/International patents về khoa học máy tính.  
- Chuyên môn: Nghiên cứu khoa học trải dài từ hóa tính toán, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và 

dữ liệu lớn trong thiết kế dược liệu, vật liệu nano cho đến phát triển cơ sở hạ tầng mạng 
và phần mềm trong nghiên cứu khoa học và giáo dục.  

- Gần đây ông còn nghiên cứu và phát triển môn thể duc mind-body mới gọi là KiDao.    
- Trên khía cạnh quản trị doanh nghiệp, từ năm 2017 đến 2018 GS là Phó Hiệu Trưởng Điều 

hành của trường Đại học Hoa Sen …...  
- Từ năm 2019 – 20220, giữ chức Phó Hiệu Trưởng Đào tạo trường Đại học Văn Lang.  Thiết 

kế một số chương trình đào tạo bậc đại học với mục tiêu đào tạo công dân toàn cầu cho 
một số ngành trọng điểm.  

- Tác giả của cuốn sách dạy con Cha Voi đang được yêu chuộng bởi nhiều cha mẹ Việt Nam.   

Hiện tại:  GS đã về Việt Nam để tập trung vào ba dự án chính. 

1. Phát triển môn thể dục mind-body KiDao (Khí Đạo) do chính GS kiến tạo sau khi bị nhiễm 
Covid-19 vào tháng 4, 2020.  Đặc biệt GS sẽ triển khai một số nghiên cứu khoa học tìm 
hiểu ảnh hưởng của việc tập KiDao lên sức khỏe thể chất và tinh thần cho người tập. 

2. Phát triển một nền tảng điện toán đám mây cho phép kết hợp/kết nối những người có 
nhu cầu học tập đến với các tổ chức giáo dục uy tín toàn cầu, hoặc từng cá nhân giáo 
viên/cố vấn cụ thể, những người có thể cung cấp các dịch vụ như thế mà không bị giới 
hạn bởi bất kỳ ranh giới địa lý nào.  Nền tảng phần mềm này tạo cầu nối giữa các tổ chức 
giáo dục bao gồm các trường đại học, các trung tâm đào tạo, các tổ chức doanh nghiệp 
trong  và ngoài nước nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. 

3. Xây dựng một hệ sinh thái tuần hoàn cho nông thủy sản Việt Nam bằng cách kết nối những 
hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học hay trung tâm nghiên cứu với các 
cơ sở sản xuất trong nước. Cùng với đó là sự hỗ trợ của các nhà khoa học từ nước ngoài 
và các nguồn đầu tư khác nhau với mục tiêu tối ưu giá trị sản phẩm.  

 


