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Để phục vụ cho việc quản cập nhật lý lịch khoa học và tính giờ NCKH, nhà
khoa học (NKH) cần truy cập vào website http://scv.ued.edu.vn, tạo tài khoản và
thực hiện đăng bài, phản biện. Đ/v các NKH thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại
học Đà Nẵng, hầu hết thông tin cá nhân, học hàm học vị đã được cập nhật trong
hệ thống, NKH chỉ cần kiểm tra và thực hiện điều chỉnh nếu cần. Tài khoản đăng
nhập (tên đăng nhập) của các NKH thuộc Trường Đại học Sư phạm là 5 chữ số
dưới dạng 3XXXX, còn mật khẩu là dhspdhdn.
Tên đăng nhập dặng 3XXXX được thống nhất sử dụng chung trong tất cả các
hệ thống quản lý của Trường Đại học Sư phạm, kể cả hệ thống quản lý đào tạo.
Tuy nhiên, ở các website http://scv.ued.edu.vn, http://conf.ued.edu.vn và
http://jse.ued.edu.vn dùng chung mật khẩu, còn ở hệ thống quản lý đào tạo
dùng mật khẩu khác. Cần chú ý rằng, các website http://scv.ued.edu.vn,
http://conf.ued.edu.vn và http://jse.ued.edu.vn dùng cơ chế đăng nhập một lần,
nghĩa là, chỉ đần đăng nhập vào một hệ thống thì sẽ tự động được đăng nhập
vào các hệ thống còn lại. Cũng tương tự cho đăng xuất, khi đã đăng nhập và
đang làm việc trên các website đó, chỉ cần đăng xuất khỏi một website thì sẽ tự
động được đăng xuất từ tất cả các website.
Để phục vụ cho việc tính giờ nghiên cứu khoa học, NKH cần cập nhật các thông
tin ở các menu tương ứng:
a) Bài báo – báo cáo;
b) Đề tài KH;
c) Các công trình khác (sách, giáo trình…);
d) Các nội dung khai báo tính điểm KH.

Hệ thống quản lý lý lịch khoa học, hội thảo khoa học và Tạp chí Khoa
học & Giáo dục vừa được đưa vào sử dụng và đang trong quá trình hoàn
thiện, nếu gặp rắc rối hoặc phát hiện lỗi trong quá trình sử dụng hoặc có
ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện hệ thống, xin vui lòng liên hệ
Phòng KH, SĐH&HTQT (scvconfjse@ued.vn).
Trân trọng cảm ơn!
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1 ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
1.1 Đăng nhập hệ thống

Hình 1. Đăng nhập hệ thống

Click vào “Đăng nhập” để chuyển sang trang đăng nhập.

Hình 2. Cửa sổ đăng nhập hệ thống

Click vào hộp “Đăng nhập” để đăng nhập vào hệ thống.

Đối với các NKH là CBVC Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà
Nẵng, tên đăng nhập có dạng 3XXXX và đã có sẵn trong hệ thống, không
cần đăng ký. Các tài khoản này đã được tạo sẵn trong hệ thống, NKH
không cần đăng ký. Tài khoản dạng 3XXXX được thống nhất sử dụng
cho tất cả các hệ thống quản lý tại Trường, kể cả các hệ thống
http://scv.ued.udn.vn, http://conf.ued.udn.vn, http://jse.ued.udn.vn và
quản lý đào tạo. Trong trường hợp NKH là CBVC Trường Đại học Sư
phạm nhưng chưa có tài khoản, xin vui lòng liên hệ Phòng KH,
SĐH&HTQT (scvconfjse@gmail.com), không tự đăng ký.
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Hình 3. Giao diện trang lý lịch nhà khoa học

Click vào liên kết “Đổi mật khẩu” để đổi mật khẩu mặc định dhspdhdn về mật
khẩu mình muốn.

1.2 Đổi mật khẩu
Click vào liên kết “Đổi mật khẩu” để đổi mật khẩu mặc định dhspdhdn về mật
khẩu mình muốn. Thông thường như ở bất kỳ hệ thống nào, để thực hiện đổi mật khẩu,
NKH cần nhập mật-khẩu-cũ và nhập mật-khẩu-mới hai lần trùng nhau.

Hình 4. Chức năng đổi mật khẩu

Hình 5. Cửa sổ thay đổi mật khẩu
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1.3 Quên mật khẩu
Khi click vào liên kết "Lấy lại mật khẩu", hệ thống sẽ chuyển sang
trang mới, và yêu cầu NKH nhập các thông tin cần thiết. Thông thường như ở
bất kỳ hệ thống nào, để thực hiện việc khôi phục mật khẩu, thành viên cần nhập
tên đăng nhập và email được dùng để đăng ký thành viên trước đó.

Sau khi nhập tên đăng nhập và email, NKH click vào nút "Gửi mật
khẩu mới đến email".

Tiếp theo NKH mở hộp mail của mình để lấy xem mật khẩu mới,
thường thì email sẽ có nội dung như sau:

Lúc này, trong tài khoản email mà NKH đã đăng ký ở mục cập nhật thông
tin cá nhân sẽ có thông tin về mật khẩu mới. NKH dùng mật khẩu này để đăng
nhập lại vào hệ thống và tiến hành đổi mật khẩu.

4

1.4 Đăng xuất
Để có thể đăng xuất khỏi hệ thống, NKH chỉ cần click vào liên kết “Đăng
xuất” như trên hình vẽ.

1.5 Đăng ký tài khoản
Để đăng ký tài khoản, NKH cần truy cập liên kết “Đăng ký” và thực hiện quá
trình đăng ký tài khoản. Tài khoản được đăng ký này sẽ tự động có hiệu lực trong hệ
thống http://scv.ued.udn.vn, http://conf.ued.udn.vn và http://jse.ued.udn.vn.

Hình 6. Chức năng đăng ký tài khoản

Khi click liên kết “Đăng ký”/”Đăng ký tài khoản”, NKH sẽ được chuyển sang cửa
sổ đăng ký tài khoản. Tại đây, NKH cần nhập các thông tin cần thiết và bấm hộp “Đăng
ký” để gửi đăng ký tài khoản đến hệ thống, và “Huỷ” để huỷ bỏ quá trình đăng ký tài
khoản.
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Hình 7. Giao diện trang đăng ký tài khoản

Lưu ý: Đối với các NKH là CBVC Trường Đại học Sư phạm – Đại
học Đà Nẵng, tên đăng nhập có dạng 3XXXX và đã có sẵn trong hệ
thống, không cần đăng ký. Thầy/cô có thể xem trên mặt trước của thẻ
công chức/thẻ ngân hàng Đông Á. Các tài khoản này đã được tạo sẵn
trong hệ thống, NKH không cần đăng ký. Tài khoản dạng 3XXXX được
thống nhất sử dụng cho tất cả các hệ thống quản lý tại Trường, kể cả các
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hệ

thống

http://scv.ued.udn.vn,

http://conf.ued.udn.vn,

http://jse.ued.udn.vn và quản lý đào tạo. Trong trường hợp NKH là
CBVC Trường Đại học Sư phạm nhưng chưa có tài khoản, xin vui lòng
liên hệ Phòng KH, SĐH&HTQT (scvconfjse@gmail.com), không tự đăng
ký.
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2 CẬP NHẬT HỒ SƠ CÁ NHÂN
Tất cả các link giúp cập nhật lý lịch khoa học của nhà khoa học đều nằm ở menu
bên trái sau khi đăng nhập.

Hình 8. Danh mục các chức năng của nhà khoa học

2.1 Cập nhật thông tin chung
Click vào link “Cập nhật lý lịch” hoặc “Thông tin chung” để cập nhật thông tin cá
nhân của mình.
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Hình 9. Giao diện cập nhật lý lịch nhà khoa học

Với hình ảnh, người dùng nên chuẩn bị tệp hình ảnh cá nhân có kích thước 150
pixel x 200 pixel, đặt tên tệp ảnh theo mã_đăng_nhập_họ_tên của mình. Sau khi đã nhập
các mục bắt buộc (*) và các thông tin khác, người dùng có thể bấm hộp “Lưu” để lưu lại
thông tin cá nhân. Vì mong muốn gắn liền các công trình của NKH với đơn vị công tác
vào thời điểm công bố công trình, mục đơn vị công tác được cập nhật cùng với học vị chức danh khoa học.
Nếu chưa nhập các nội dung khác như bài báo-báo cáo, đề tài, sách-giáo trình…,
kết quả của việc cập nhật trên sẽ là:
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2.2 Quá trình công tác
Click link “Quá trình công tác” để cập nhật quá trình công tác.

Hình 10. Chức năng cập nhật quá trình công tác
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Để thêm một mục quá trình công tác, click hộp “Thêm mới”.

Hình 11. Giao diện thêm Quá trình công tác

-

Bấm “Lưu và thêm tiếp” để lưu vào hệ thống thông tin của giai đoạn công tác vừa
nhập và thêm tiếp giai đoạn công tác khác.

-

Bấm “Lưu” để lưu vào hệ thống và chuyển sang cửa sổ chứa thông tin các giai
đoạn trong quá trình công tác.

-

Nếu không muốn lưu, có thể chọn “Huỷ bỏ” để huỷ bỏ quá trình thêm mới hiện
tại.

Hình 12. Giao diện Quá trình công tác

Ở mỗi mục trong danh sách này, có thể rê chuột vào “Chức năng” để thực hiện
điều chỉnh hoặc xoá bỏ. Có thể chọn một số mục bằng cách tích vào ô lựa chọn ở bên trái
mỗi mục và click hộp “Xoá” để xoá các mục đó.

Hình 13. Danh mục chức năng trong trang “Quá trình công tác”
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2.3 Quá trình đào tạo
Click link “Quá trình đào tạo” để xem và cập nhật thông tin về quá trình đào tạo.

Hình 14. Giao diện quá trình đào tạo

Bấm vào hộp “Thêm mới” để thêm mới một mục trong quá trình đào tạo. Người
dùng phải nhập thông tin về quá trình đào tạo đại học của mình trước, sau đó hệ thống sẽ
hiện ra các trình độ khác (ThS, TS,…) để người dùng thêm các quá trình đào tạo tương
ứng.

Hình 15. Thêm mới quá trình đào tạo

-

Bấm “Lưu và thêm tiếp” để lưu vào hệ thống thông tin của quá trình đào tạo vừa
nhập và thêm tiếp các quá trình đào tạo khác.

-

Bấm “Lưu” để lưu vào hệ thống và chuyển sang cửa sổ chứa thông tin các giai
đoạn trong quá trình đào tạo.

-

Nếu không muốn lưu, có thể chọn “Huỷ bỏ” để huỷ bỏ quá trình thêm mới hiện
tại.
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Hình 16. Danh sách trình độ trong Quá trình đào tạo

Ở mỗi mục trong danh sách quá trình đào tạo, có thể rê chuột vào “Chức năng” để
thực hiện điều chỉnh hoặc xoá bỏ. Có thể chọn một số mục bằng cách tích vào ô lựa chọn
ở bên trái mỗi mục và click hộp “Xoá” để xoá các mục đó.

2.4 Lĩnh vực nghiên cứu
Click link “Lĩnh vực nghiên cứu” để cập nhật các lĩnh vực nghiên cứu của mình.

Hình 17. Thêm lĩnh vực nghiên cứu

NKH có thể nhập mới hoặc chọn từ danh sách có sẵn, bấm hộp “Thêm” để thêm
mới hoặc “Xoá” để xoá bỏ một lĩnh vực nghiên cứu mà mình đã nhập. Sau khi cập nhật
xong lĩnh vực nghiên cứu, cần bấm hộp “Lưu” để lưu lại hoặc “Huỷ bỏ” để huỷ các điều
chỉnh lĩnh vực nghiên cứu vừa thực hiện.
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2.5 Học vị - Chức danh KH
Mục đích của chức năng này là lưu lại quá trình phát triển của một nhà khoa học
theo các giai đoạn TC, CĐ, ĐH, ThS, ThS-PGS, TS, TS-PGS, TS-GS, TSKH, TSKHPGS, TSKH-GS và gắn liền các công trình, bài báo, đề tài của mỗi nhà khoa học theo
từng giai đoạn đó.
NKH có thể dùng menu này để xem, cập nhật học vị, chức danh khoa học của
mình. Học vị/chức danh nào được đánh dấu “hiện tại” là học vị chức danh được lựa chọn
trong thời điểm hiện tại. Mỗi nhà khoa học phải có ít nhất 01 học vị - chức danh được
đánh dấu hiện tại.

Hình 18. Danh sách Học vị và Chức danh của NKH

NKH có thể chọn một vài mục và bấm “Xoá” để xoá bỏ các mục đó. Để thêm mới
một mục học vị - chức danh, NKH cần bấm hộp “Thêm mới”. NKH cần chú ý, với mỗi
cặp học vị - chức danh khoa học chỉ được thêm 01 lần.
Ở mỗi mục trong danh sách học vị - chức danh, có thể rê chuột vào “Chức năng”
để thực hiện điều chỉnh hoặc xoá bỏ. Có thể chọn một số mục bằng cách tích vào ô lựa
chọn ở bên trái mỗi mục và click hộp “Xoá” để xoá các mục đó.
Dưới đây là cửa sổ thêm mới học vị - chức danh khoa học.

Hình 19. Thêm mới học vị chức danh
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-

Bấm “Lưu” để lưu lại và chuyển sang cửa sổ danh sách học vị - chức danh.

-

Bấm “Lưu và thêm tiếp” để lưu lại và thêm mới các học vị - chức danh khác.

-

Bấm “Huỷ bỏ” để huỷ quá trình thêm mới học vị - chức danh.

2.6 Trình độ ngoại ngữ
Click link “Trình độ ngoại ngữ” để xem, cập nhật trình độ ngoại ngữ.

Hình 20. Trình độ ngoại ngữ

NKH có thể chọn một vài mục và bấm “Xoá” để xoá bỏ các mục đó.
Để thêm mới một trình độ , NKH cần bấm hộp “Thêm mới”. NKH cần chú ý, với
mỗi ngoại ngữ và chứng chỉ chỉ được thêm 01 lần. Sau khi thay đổi xếp loại/điểm, tốt hơn
nên điều chỉnh thay vì xoá và sau đó thêm mới.
Ở mỗi mục trong danh sách trình độ ngoại ngữ, có thể rê chuột vào “Chức năng”
để thực hiện điều chỉnh hoặc xoá bỏ. Có thể chọn một số mục bằng cách tích vào ô lựa
chọn ở bên trái mỗi mục và click hộp “Xoá” để xoá các mục đó.
Để thêm mới một trình độ ngoại ngữ, NKH có thể click hộp “Thêm mới”. Dưới
đây là cửa sổ thêm mới trình độ ngoại ngữ.

Hình 21. Thêm mới trình độ ngoại ngữ

-

Bấm “Lưu” để lưu lại và chuyển sang cửa sổ danh sách trình độ ngoại ngữ.

-

Bấm “Lưu và thêm tiếp” để lưu lại và thêm mới các trình độ ngoại ngữ khác.

-

Bấm “Huỷ bỏ” để huỷ quá trình thêm mới trình độ ngoại ngữ.
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2.7 Danh hiệu - Giải thưởng
Click link “Danh hiệu - Giải thưởng” để xem, cập nhật các danh hiệu và giải
thưởng mà mình đạt được.

Hình 22. Danh sách Danh hiệu - Giải thưởng của NKH

NKH có thể chọn một vài mục và bấm “Xoá” để xoá bỏ các mục đó.
Để thêm mới một danh hiệu hoặc giải thưởng, NKH cần bấm hộp “Thêm mới”.
Ở mỗi mục trong danh sách danh hiệu – giải thưởng, NKH có thể rê chuột vào
“Chức năng” để thực hiện điều chỉnh hoặc xoá bỏ. Có thể chọn một số mục bằng cách
tích vào ô lựa chọn ở bên trái mỗi mục và click hộp “Xoá” để xoá các mục đó.
Để thêm mới một danh hiệu hoặc giải thưởng, NKH có thể click hộp “Thêm
mới”. Dưới đây là cửa sổ thêm mới danh hiệu hoặc giải thưởng.

Hình 23. Thêm mới Danh hiệu – Giải thưởng

-

Bấm “Lưu” để lưu lại và chuyển sang cửa sổ danh sách danh hiệu và giải thưởng.

-

Bấm “Lưu và thêm tiếp” để lưu lại và thêm mới các danh hiệu và giải thưởng

-

khác.
Bấm “Huỷ bỏ” để huỷ quá trình thêm mới danh hiệu hoặc giải thưởng hiện đang
muốn thêm.
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2.8 Bài báo – báo cáo
Click link “Bài báo – báo cáo” để xem, thêm mới, cập nhật các bài báo, báo
cáo/kỷ yếu tại hội thảo đã thực hiện.

Hình 24. Danh sách Bài báo – Báo cáo của NKH

NKH có thể chọn một vài mục và bấm “Xoá” để xoá bỏ các mục đó.
Ở mỗi mục trong danh sách đề tài, NKH có thể rê chuột vào “Chức năng” để xem
thông tin chung về bài báo – báo cáo hoặc chỉnh sửa. Có thể chọn một số mục bằng cách
tích vào ô lựa chọn ở bên trái mỗi mục và click hộp “Xoá” để xoá các mục đó.
Để thêm mới một bài báo/báo cáo được xuất bản trong nước/nước ngoài, NKH
cần bấm hộp “Thêm mới bài báo trong nước”/“Thêm mới bài báo nước ngoài” ở cửa sổ
này. Dưới đây là cửa sổ thêm mới bài báo/báo cáo được đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội
thảo trong nước và cũng tương tự như vậy cho trường hợp các tạp chí, kỷ yếu hội thảo
nước ngoài.
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Hình 25. Giao diện trang thêm mới Bài báo – Báo cáo

Có ba điểm cần chú ý ở cửa sổ này, đó là lựa chọn tạp chí/hội thảo và lựa chọn tác
giả thành viên. Với trường hợp tạp chí/hội thảo, nếu tạp chí/hội thảo CHẮC CHẮN chưa
có trong danh sách để lựa chọn, người dùng có thể click lên “+” để thêm tạp chí/hội thảo
vào danh sách. Sau này nhà quản lý khoa học sẽ xét duyệt tạp chí/hội thảo vừa được thêm
bởi NKH và sau đó có thể tính điểm cho bài báo/báo cáo được đăng trên tạp chí/hội thảo
vừa được thêm.
Điểm thứ hai cần lưu ý, đó là thêm tác giả thành viên của bài báo/báo cáo. Phần
bên phải chứa danh sách tất cả các NKH đã đăng ký trong hệ thống. Phần bên trái chứa
danh sách các NKH đã được chọn làm tác giả của bài báo/báo cáo. Để xoá một NKH từ

18
DS đã chọn, bấm “-“. Để thêm, bấm “+” ở phần cửa sổ bên phải. Để việc chọn lựa NKH
được thuận tiện, có thể gõ chuỗi ký tự là một phần họ tên NKH ở ô nhỏ phía trên, chương
trình sẽ lọc và cho hiển thị chỉ những NKH thoả mãn điều kiện lọc.
Điểm cần lưu ý thứ ba, đó là đánh dấu có được tính điểm hay không. Tính năng
này dùng để NKH tự đánh dấu và ước tính tổng số điểm trong một giai đoạn nào đó bằng
chức năng “Xem trước điểm”.
Nếu các tác giả thành viên của bài báo chưa có trong danh sách NKH và không
phải là CBCCVC thuộc Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng, NKH thực hiện thêm mới
bài báo cần yêu cầu tất cả các NKH thành viên đó thực hiện đăng ký tài khoản đăng nhập
hệ thống như hướng dẫn ở mục 1.2.
Ngoài ra, cần lưu ý thêm chức năng tải lên tệp tin chứa nội dung bài báo/báo cáo
– chọn tệp, sau đó click “Tải lên”.
-

Bấm “Lưu” để lưu lại và chuyển sang cửa sổ danh sách bài báo/báo cáo.

-

Bấm “Lưu và thêm tiếp” để lưu lại và thêm mới các bài báo/báo cáo khác.

-

Bấm “Huỷ bỏ” để huỷ quá trình thêm mới bài báo/báo cáo hiện đang muốn thêm.
Nếu việc thêm mới thành công, một thông báo sẽ xuất hiện ở cửa sổ danh sách bài

báo/báo cáo.

2.9 Công trình khoa học khác
Click link “Công trình khoa học khác” để xem, thêm mới, cập nhật các công trình
khoa học khác (sách, giáo trình,…) đã thực hiện.

Hình 26. Danh sách công trình khoa học của NKH

Ở mỗi mục trong danh sách công trình khoa học khác, NKH có thể rê chuột vào
“Chức năng” để thực hiện điều chỉnh hoặc xoá bỏ. Có thể chọn một số mục bằng cách
tích vào ô lựa chọn ở bên trái mỗi mục và click hộp “Xoá” để xoá các mục đó.
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Để thêm mới một công trình khoa học khác, NKH cần bấm hộp “Thêm mới” ở
cửa sổ này. Dưới đây là cửa sổ thêm mới công trình khoa học khác.

Hình 27. Thêm mới Công trình khoa học

Điểm cần lưu ý ở cửa sổ này là chức năng tải lên tệp tin liên quan đến đề tài, thêm
thành viên tham gia công trình và lựa chọn có được tính điểm hay không.
Để thêm thành viên, NKH cần chọn NKH thành viên từ danh sách, chọn vai trò
của thành viên (chủ biên/đồng tác giả), nhập số % đóng góp của thành viên (tổng số phải
là 100%, không kể % cho vai trò chủ biên) và click hộp “Thêm”. Nếu thành công, thông
tin thành viên sẽ được đưa vào danh sách như đối với thành viên - chủ biên Nhà Khoa
Học” ở trong hình trên.
Đánh dấu “có được tính điểm hay không” dùng để NKH tự đánh dấu và ước tính
tổng số điểm trong một giai đoạn nào đó bằng chức năng “Xem trước điểm”.

-

Tại cửa sổ này:
Bấm “Lưu” để lưu lại và chuyển sang cửa sổ danh sách công trình khoa học khác.

-

Bấm “Lưu và thêm tiếp” để lưu lại và thêm mới các công trình khoa học khác
khác.

-

Bấm “Huỷ bỏ” để huỷ quá trình thêm mới công trình khoa học khác hiện đang
muốn thêm.
Nếu việc thêm mới thành công, một thông báo sẽ xuất hiện ở cửa sổ danh sách

công trình khoa học khác.
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2.10 Khai báo đội dung tính điểm
Theo Quy chế chi tiêu nội của Đại học Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số
119/QĐ-ĐHĐN, ký ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, một số
điểm đổi mới liên qua đến hoạt động khoa học công nghệ sau:

1. Nghiên cứu khoa học là hoạt động bắt buộc (xem định mức phụ lục 2).
2. Mọi hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học và chuyển giao công
nghệ sẽ được tính và chuyển về giờ chuẩn (xem phụ lục 3).
Ngoài 13 nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng đã nêu, để
đảm bảo quyền lợi của CBCCVC, Nhà trường bổ sung thêm một số nội dung cần
tính giờ nghiên cứu khoa học.
Ở chức năng này, NKH cần liệt kê các nội dung (trừ 4 nội dung NCKH còn
lại sẽ được tự động lấy từ khai báo đề tài/bài báo/công trình).
Click link “Khai báo nội dung tính điểm” để xem, thêm mới, cập nhật các
nội dung NCKH được tính điểm đã thực hiện trong năm.

Hình 28. Danh sách Khai báo nội dung tính điểm

NKH có thể chọn một vài mục và bấm “Xoá” để xoá bỏ các mục đó.
Ở mỗi mục trong danh sách nội dung NKCH, NKH có thể rê chuột vào “Chức
năng” để thực hiện điều chỉnh hoặc xoá bỏ. Có thể chọn một số mục bằng cách tích vào ô
lựa chọn ở bên trái mỗi mục và click hộp “Xoá” để xoá các mục đó.
Để thêm mới một nội dung NCKH được tính điểm, NKH cần bấm hộp “Thêm
mới” ở cửa sổ này. Dưới đây là cửa sổ thêm mới nội dung NCKH.
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Hình 29. Thêm mới nội dung tính điểm

Tại cửa sổ này, NKH cần chọn năm học, chọn nội dung NCKH, nhập số lượng
của nội dung NCKH được chọn đã thực hiện trong năm học và có thể đánh dấu có được
tính điểm hay không. Đánh dấu “có được tính điểm hay không” dùng để NKH tự đánh
dấu và ước tính tổng số điểm trong một giai đoạn nào đó bằng chức năng “Xem trước
điểm”.

-

Sau đó:
Bấm “Lưu” để lưu lại và chuyển sang cửa sổ danh sách các nội dung NCKH đã
khai báo.

-

Bấm “Lưu và thêm tiếp” để lưu lại và thêm mới các nội dung NCKH khác.

-

Bấm “Huỷ bỏ” để huỷ quá trình thêm mới nội dung NCKH hiện đang muốn thêm.
Trong danh sách lựa chọn, có thể một số nội dung không được hiển thị đầy đủ,

NKH có thể tham khảo thông tin chi tiết hơn ở danh sách bên dưới.
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3 ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Vì liên quan đến đề tài khoa học có nhiều nội dung khác nhau được quản lý nên
quản lý đề tài khoa học được tách riêng thành một bộ phận của menu.

3.1 Thêm mới đề tài
Dùng để nhập các đề tài đã hoàn thành, không còn nằm trong diện quản lý.

3.2 Đề xuất đề tài
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Hình 30. Trang đề xuất đề tài khoa học
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3.3 Cập nhật thuyết minh
3.4 Báo cáo tiến độ
3.5 Danh sách đề tài
Click link “Danh sách đề tài” để xem, thêm mới, cập nhật các đề tài đã và đang
thực hiện.

Hình 31. Danh sách đề tài khoa học đã đề xuất

NKH có thể chọn một vài mục và bấm “Xoá” để xoá bỏ các mục đó.
Ở mỗi mục trong danh sách đề tài, NKH có thể rê chuột vào “Chức năng” để xem
thông tin chung về đề tài, hoặc xem đề xuất, thuyết minh cũng như thực hiện điều chỉnh
hoặc xoá bỏ. Có thể chọn một số mục bằng cách tích vào ô lựa chọn ở bên trái mỗi mục
và click hộp “Xoá” để xoá các mục đó.
Để thêm mới một đề tài, NKH cần bấm hộp “Thêm mới” ở cửa sổ này hoặc chọn
“Thêm mới đề tài” từ trình đơn ở cột bên trái. Dưới đây là cửa sổ thêm mới đề tài.
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Hình 32. Cửa sổ thêm mới đề tài

Điểm cần lưu ý ở cửa sổ này là chức năng thêm thành viên tham gia đề tài và tải
lên các tệp tin liên quan đến đề tài.
Để thêm thành viên, NKH cần chọn NKH thành viên từ danh sách, chọn vai trò
của thành viên (chủ trì/thư ký/thành viên) và click hộp “Thêm”. Nếu thành công, thông
tin thành viên sẽ được đưa vào danh sách như đối với thành viên - chủ nhiệm “_Giảng
viên _Số 11” ở trong hình này.
Đánh dấu “có được tính điểm hay không” dùng để NKH tự đánh dấu và ước tính
tổng số điểm trong một giai đoạn nào đó bằng chức năng “Xem trước điểm”.
- Bấm “Lưu” để lưu lại và chuyển sang cửa sổ danh sách đề tài.
- Bấm “Lưu và thêm tiếp” để lưu lại và thêm mới các đề tài khác.
- Bấm “Huỷ bỏ” để huỷ quá trình thêm mới đề tài hiện đang muốn thêm.
Nếu việc thêm mới thành công, một thông báo sẽ xuất hiện ở cửa sổ danh sách đề
tài.
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3.6 Danh sách đề xuất
3.7 Danh sách thuyết minh
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4 QUẢN LÝ ĐIỂM – GIỜ NCKH
4.1 Xem trước điểm
Với chức năng này, NKH có thể tự ước tính mình đạt được bao nhiêu điểm nghiên
cứu khoa học trong một giai đoạn nhất định! Chức năng này cho phép ước tính dựa trên
các đánh dấu “Có được tính điểm hay không?” ở mỗi đề tài/công trình/bài báo/mục khai
báo nội dung tính điểm… Mỗi điểm tương đương 600 giờ NCKH.

Hình 33. Giao diện xem trước điểm – giờ nghiên cứu khoa học
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4.2 Tính điểm
NKH có thể chọn trình đơn này để xem bảng tính điểm chi tiết. Các đề tài đã hoàn
thành, bài báo, công trình, nội dung khai báo tính điểm NCKH chỉ được tính điểm và hiển
thị tại cửa sổ này sau khi cơ quan quản lý đã đánh dấu xét duyệt!

Hình 34. Giao diện tính Điểm – Giờ nghiên cứu khoa học

4.3 In bảng điểm
Tại các trang “Xem trước điểm” và “Tính điểm”, NKH có thể in bảng điểm thông
qua chức năng “In bảng điểm” sau khi đã xem kết quả tính điểm.
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Hình 35.Chức năng in bảng điểm

Một hộp thoại in sẽ xuất hiện. Các lựa chọn in trong hộp thoại này tùy thuộc vào
cấu hình máy in của NKH. Nhìn chung cách tùy chọn này tương tượng các chức năng in
trong các phần mềm văn phòng thông dụng. Hình 36 là hộp thoại in của trình duyệt
Google Chrome.

Hình 36. Hộp thoại in trên trình duyệt Chrome
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Các chức năng cơ bảng trong hộp thoại này:
-

Thay đổi: Dùng để chuyển đổi giữa các máy in. Ngoài ra, nút “Thay đổi” này còn
cho phép lưu kết quả tính điểm dưới dạng PDF.

-

Trang: NKH vào các trang muốn in. Ví dụ, nhập “2-5” để chỉ in các trang từ 2 đến
5. Mặc định, sẽ in tất cả các trang.

-

Bản sao: NKH nhập số lượng bảng in được in ra.

-

Bố cục: Quy định khổ trang in là in ngang hay là in dọc.

-

Lề: Canh lề cho trang in.

-

Tùy chọn:


Đầu trang và chân trang: Nếu chọn mục này, thông tin về thời gian in, địa
chỉ trang web sẽ được in kèm với bảng in. Khuyến cáo: NKH không nên
chọn chức năng này.



Màu sắc và hình nền: Bảng in đã được hệ thống thiết kế tuân thủ với các
mẫu văn bản hành chính hiện hành, nên người dùng không nên chọn chức
năng này.


-

Các tùy chọn khác tùy theo cấu hình máy in của NKH.\

In bằng hộp thoại của hệ thống: In bằng hộp thoại in của máy tính NKH.
Sau khi đã thiết đặt các tùy chọn, NKH click nút “In” để in bảng điểm của mình.
Các tùy chọn in trên trình duyệt Firefox cũng tương tự như trên Chrome. Hình 37

là hộp thoại in trên trình duyệt firefox:
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Hình 37. Hộp thoại in trên trình duyệt Firefox

Nút “Properties” trong hộp thoại này dùng để thay đổi các thiết đặt của máy in.

32
Trình duyệt Internet Explorer sử dụng hộp thoại in của máy tính NKH để in.
Thông thường hộp thoại này có giao diện như hình 38:

Hình 38. Hộp thoại in của máy tính

Nút “Preferences” trong hộp thoại này dùng để thay đổi các thiết đặt của máy in
(tương tự chức năng của nút “Properties” trên Firefox, hình 37). Các tùy chọn khác trong
hộp thoại này tương tự như hộp thoại in của trình duyệt Chorme (hình 36).
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Kết quả trang in sẽ tương tự như hình 39:

Hình 39. Kết quả trang in

