BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
GỬI BÀI VÀ PHẢN BIỆN CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Địa chỉ truy cập: http://tapchikhcn.udn.vn)
I. Giới thiệu chung
Từ ngày 01/01/2012, Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường sẽ sử dụng hệ thống
trực tuyến để thực hiện việc quản lý Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Mọi công việc liên
quan như gửi bài, nhận các thông tin phản hồi; nhận bài để phản biện, gửi nhận xét phản
biện; nhận bài của tác giả, phản hồi thông tin, phân công phản biện, sửa nội dung,… đều
thực hiện trực tiếp trên hệ thống trực tuyến qua mạng Internet.
Hệ thống sẽ giúp hạn chế đến mức tối đa tương tác trực tiếp giữa tác giả, phản biện
với Ban Biên tập và các tác giả có thể biết được tình trạng bài báo của mình (đang chờ
phản biện, bị từ chối hay số tạp chí sẽ phát hành). Ban Khoa học Công nghệ sẽ không
nhận bài dưới bất kỳ hình thức gửi bài nào khác (bản in giấy, bản gửi qua e-mail, sao chép
trực tiếp bằng CD/USB…). Những tác giả, phản biện nào cần hướng dẫn thêm để sử dụng
hệ thống xin liên hệ với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường qua địa chỉ e-mail
bankhcnmt@ac.udn.vn hoặc điện thoại 3817180.

II. Hướng dẫn sử dụng
1. Đăng ký tài khoản: muốn sử dụng hệ thống này phải đăng ký tài khoản sử dụng và
được Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường kiểm tra, cấp và xác nhận quyền sử
dụng tương ứng với vai trò là tác giả, phản biện hay thành viên Ban Biên tập. Mỗi
người chỉ cần 1 tài khoản dùng chung cho nhiều vai trò khác nhau như: tác giả, phản
biện, quản lý hoặc thành viên Ban Biên tập. Việc đăng ký được thực hiện như sau:
Bước 1: truy cập vào trang web http://tapchikhcn.udn.vn.
Bước 2: Vào mục “Dành cho tác giả” và chọn mục “Đăng ký thành viên”

Hình 1. Đăng ký thành viên

Bước 3: khai báo đầy đủ thông tin gồm: tên tài khoản (tối đa là 15 ký tự, viết không
dấu và không có ký tự dặc biệt), mật khẩu (ít nhất 6 ký tự và phải ghi nhớ mật khẩu này
để truy cập vào hệ thống sau này), e-mail (địa chỉ e-mail rất quan trọng vì nó được sử
dụng để giao tiếp giữa Ban biên tập và tác giả, phản biện).
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Việc đăng ký chỉ thực hiện 1 lần và mẫu đăng ký thành viên như sau:

Hình 2. Mẫu đăng ký tài khoản mới

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin hãy chọn mục “Đăng ký” để hoàn tất.
Bước 4: sau khi đăng ký ở bước 3, hệ thống sẽ tự động gửi về địa chỉ e-mail đã đăng
ký một xác nhận việc đăng ký tài khoản và yêu cầu truy cập vào hệ thống để nhập các
thông tin cá nhân. Ví dụ:

Hình 3. Mẫu nhập thông tin cá nhân
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2. Gửi bài báo: Sau khi đã có tài khoản, tác giả có thể đăng nhập vào hệ thống để gửi
bài bằng cách:
Bước 1: chọn “Dành cho tác giả”, tiếp đến chọn “Tạo bài mới”.
Bước 2: Nhập thông tin về bài báo và tập tin bài báo (tập tin .doc)

Hình 4. Mẫu đăng ký gửi bài báo đến Ban Biên tập
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Sau khi nhập đầy đủ các thông tin thì nhấn vào nút “Lưu thay đổi”, nếu bài báo nhập
không theo đúng quy định thì sẽ xuất hiện màu đỏ ở các mục và không xuất hiện nút Gửi
bài đến Ban biên tập.
Bước 3: Sau khi kiểm tra các thông tin chính xác thì nhấn vào nút Gửi bài đến Ban
biên tập
3. Phản biện bài báo: phần này dành cho các phản biện.
Bước 1: đăng nhập vào hệ thống và chọn “Dành cho Phản biện”, tiếp đến chọn mục
“Bài báo mời phản biện”.
Bước 2: nếu có bài báo được Ban Biên tập mời phản biện thì sẽ xuất hiện cửa số chứa
danh sách các bài được mời phản biện.

Hình 5. Danh sách các bài mời phản biện

- Xem bài báo: chọn vào đây để xem nội dung bài báo mời phản biện.
- Nhận xét: chọn vào đây để nhập vào nội dung nhận xét.
- Gửi bài NX: gửi nhận xét đến Ban Biên tập.
Trong phần “Nhận xét”, phản biện phải nhập đầy đủ tất cả các nội dung trên mẫu và
chọn “Lưu nhận xét”. Phản biện có thể sửa đổi nhận xét nhiều lần cho đến khi hoàn
chỉnh mới chọn “Gửi bài NX” để chính thức gửi cho Ban Biên tập. Khi chưa gửi, nội
dung nhận xét lưu trữ trong hộp nội dung thuộc tài khoản của người phản biện.
Mẫu nhận xét như sau:
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Hình 6. Mẫu nhận xét của phản biện

Trong trường hợp người phản biện có sửa trực tiếp trên tập tin word thì dùng chế độ
Track changes của Microsoft Word để Tác giả có thể dễ dàng theo dõi được.
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