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CÁC BƯỚC ĐỂ ĐĂNG BÀI BÁO KHOA HỌC TRONG SỐ ĐẶC BIỆT CỦA HỘI 

THẢO CÔNG NGHỆ SINH HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ 2019 

 

1. Nơi đăng tải: Tạp chí Khoa học Đại học Huế 

- Số: Đặc biệt – Hội thảo CNSH - ĐHH 

- Chuyên san: Khoa học tự nhiên 

 

2. Các bước để gửi bài cho Tạp chí Khoa học Đại học Huế 

2.1. Truy cập vào website của Tạp chí Khoa học Đại học Huế 

Tại địa chỉ: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/index/index 

 

2.2. Chọn ngôn ngữ và đăng nhập (hoặc đăng ký account nếu chưa có) 

2.2.1. Chọn ngôn ngữ và đăng nhập vào mục như hình bên dưới: 

 

 

2.2.2. Hoặc nếu chưa account thì tiến hành đăng ký lập account như sau: 

- B1: Kích vào nút “Vào mạng” như hình trên 

- B2: Ở cửa sổ Vào mạng → kích vào thẻ “Quý vị chưa có tài khoản? Xin vui lòng 

đăng ký” 

- B3: Ở cửa sổ Phần mềm Tạp chí mở → Kích vào thẻ “Khoa học tự nhiên” như 

hình bên dưới 

http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/index/index
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- B4: Điền các thông tin theo hướng dẫn vào cửa sổ “Đăng ký” --> sau đó kích vào 

nút “Đăng ký” (như hình bên dưới): 
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- B5: Sau khi đã đăng ký thành công account → Quý thầy cô đăng nhập vào hệ 

thống như hướng dẫn ở mục 2.2.1. 

 

2.3. Gửi bài đăng ở số Đặc biệt – Hội thảo KH năm 2019 của Viện CNSH 

B1: Sau khi đăng nhập thành công  → kích vào thanh “NGƯỜI SỬ DỤNG” (Như 

hình bên dưới) 
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- B2: Tại cửa sổ “Người sử dụng” → kích chọn thẻ “[Gửi bài mới]” ở mục “Khoa 

học Tự nhiên” (như hình bên dưới) 
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- B3: Tại cửa sổ “Gửi bài mới” → Ở mục “CHUYÊN SANTẠP CHÍ”, kích chọn 

“Số đặc biệt – Hội thảo CNSH-ĐHH” (như hình bên dưới), sau đó điền thông tin khác 

trên cửa sổ này → Kích nút “Lưu và tiếp tục” 
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- B4: Tại cửa sổ “Bước 2. Gửi file bài báo” → kích nút “Chọn tệp”, chọn file bài 

báo → kích nút “Open” → Kích nút “Gửi file” → Kích “Lưu và tiếp tục”. 

 

- B5: Tại cửa sổ “Bước 3. Nhập dữ liệu mô tả về bài gửi, tiến hành nhập các thông 

tin theo yêu cầu → Kích nút “Lưu và tiếp tục”. 

- B6: Tại cửa sổ “Bước 4. Gửi file phụ trợ” → Kích nút “Lưu và tiếp tục” 
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- B7: Tại cửa sổ “Bước 5. Chính thức gửi bài” → Tích vào “Khoản thanh toán đã 

gửi đi” → Kích nút “Gửi bài chính thức” 

 

 

 

Kính chúc Quý thầy cô upload bài báo thành công. 

Sau khi upload bài báo thành công hoặc trong quá trình gửi bải báo để đăng tại số 

“Đặc biệt – Hội thảo CNSH – ĐHH” nếu quý thầy cô gặp vấn đề gì chưa rõ, vui lòng liên 

hệ ThS. Nguyễn Văn Khanh (ĐT: 039.69.22.3902; Email: nvkhanh@hueuni.edu.vn) để 

được hỗ trợ./. 

Trân trọng! 

 

TM. Phòng KH-ĐT&HTQT 

Trợ lý KH&ĐT 

ThS. Nguyễn Văn Khanh 

mailto:nvkhanh@hueuni.edu.vn

