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Phần I. Hướng dẫn chung 

 

Để phục vụ cho việc quản lý tạp chí khoa học, nhà khoa học (NKH) cần truy 

cập vào website http://jse.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 mặc định 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. 

Hệ thống quản lý 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@gmail.com). 

Trân trọng cảm ơn!  

  

http://jse.due.edu.vn,/
http://scv.ued.edu.vn,/
http://scv.ued.edu.vn,/
http://jse.ued.edu.vn/
http://scv.ued.edu.vn,/
http://scv.ued.edu.vn,/
http://jse.ued.edu.vn/
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1. CÁC CHỨC NĂNG DÙNG CHUNG 

Giao diện của trang chủ  http://jse.ued.edu.vn như trên hình vẽ. Trước khi thực hiện 

các tác vụ khác nhau như gửi bài, phản biện, NKH cần phải đăng nhập vào hệ thống. Thực 

đơn chung dành cho người dùng khi vừa truy cập vào trang chủ  http://jse.ued.edu.vn bao 

gồm các mục: Đăng nhập, đăng ký tài khoản, tìm nhà khoa học, cập nhật hồ sơ, quên mật khẩu 

và các hướng dẫn - quy định.  

  

http://jse.ued.edu.vn/
http://jse.ued.edu.vn/
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1.1 Đăng nhập hệ thống 

Click vào "Đăng nhập" để chuyển sang trang đăng nhập.  

 

Nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu mà NKH đã đăng ký trước đó. Nếu chưa có tài 

khoản cần phải thực hiện đăng ký tài khoản bằng cách click vào nút "Đăng ký".  

Ví dụ: Tên đăng nhập: tranhung Mật khẩu: 12456. 

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. 

Click vào hộp "Đăng nhập" để đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công 

NKH sẽ được chuyển về trang chủ. Nếu thông tin đăng nhập không đúng màn hình sẽ hiển 

thị như bên dưới: 

http://scv.ued.udn.vn/
http://conf.ued.udn.vn/
http://jse.ued.udn.vn/
mailto:scvconfjse@gmail.com
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Nếu bạn quên mật khẩu thì click vào liên kết "Quên mật khẩu" để lấy lại mật khẩu của 

mình.  

1.2 Quên mật khẩu 

Khi click vào liên kết "Quên mật khẩu", hệ thống sẽ chuyển sang trang mới, và yêu 

cầu NKH nhập các thông tin cần thiết. Thông thường nhưở 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".  



 

4 
 

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

nội dung như sau:  

 

 

NKH dùng mật khẩu này để đăng nhập lại vào hệ thống và tiến hành đổi mật khẩu.  

1.3 Đăng ký tài khoản 

Để đăng ký tài khoản, NKH chỉ cần click vào liên kết "Đăng ký tài khoản" ở menu bên 

trái hoặc liên kết "Đăng ký" ở màn hình đăng nhập. Tài khoản được đăng ký này sẽ tự động 

có hiệu lực trong cả hệ thống http://scv.ued.edu.vn cũng như http://conf.ued.edu.vn.  

 

 

Khi click liên kết "Đăng ký" hoặc "Đăng ký tài khoản", NKH sẽ đượcchuyển sang cửa 

http://scv.ued.edu.vn/
http://conf.ued.edu.vn./
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sổ đăng ký tài khoản. Tại đây, hệ thống sẽ yêu cầu NKH nhập các thông tin cần thiết và sau 

đó click vào hộp "Đăng ký" để gửi đăng ký tài khoản đến hệ thống, và "Huỷ" để huỷ bỏ quá 

trình đăng ký tài khoản.  

 

 

 

 

 

Trong đó:  

- Họ và tên: Nhập đúng họ và tên của mình  

- Chức danh – học vị: chọn từ hộp thoại.  

o Chức danh gồm:      ; nếu không có thì để trống. 
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       o Học vị gồm:                            ; nếu không có thì để trống. 
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- Email: thông tin email là rất quan trọng, được dùng để hệ thống liên lạc với người 

dùng. Mỗi khi có thông báo hoặc NKH thay đổi mật khẩu, thì sẽ được gửi về email này. Vì 

vậy, NKH cần khai báo email thật, mình đang sử dụng.  

- Tên đăng nhập và mật khẩu: Để có thể truy cập vào hệ thống và thực hiện các chức 

năng, NKH cần phải có tài khoản, tên tài khoản là tên đăng nhập.  

- Xác nhận lại mật khẩu: NKH cần lặp lại mật khẩu đã nhập ở trên để đảm bảo chắc 

chắn NKH nhập đúng mật khẩu.  

Lưu ý: Tên đăng nhập đăng ký không được trùng với tên đăng nhập của tài khoản đã 

có trong hệ thống. Nếu bạn đã có tài khoản mà quên mật khẩu thì dùng chức năng khôi phục 

mật khẩu như đã trình bày ở trên. Tài khoản đăng ký tại trang http://jse.ued.edu.vn có thể được 

sử dụng tại trang http://conf.ued.udn.vn và http://scv.ued.udn.vn và ngược lại.  

1.4 Đổi mật khẩu 

Sau khi đăng nhập thành công, NKH muốn đổi mật khẩu thì truy cập vào menu "Quản 

Trị" chọn mục mục đổi mật khẩu ở góc trên bên phải màn hình giống như hình dưới đây:  

 

 

(menu đổi mật khẩu) 

Xuất hiện hộp thoại :  

 

 

 

 

 

 

 

http://jse.ued.edu.vn/
http://conf.ued.udn.vn/
http://scv.ued.udn.vn/
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NKH phải nhập vào mật khẩu cũ, hai lần mật khẩu mới, sau đó nhấn Cập nhật để lưu 

mật khẩu mới. Nhấn hủy bỏ để hủy việc thay đổi mật khẩu.  

Khi thay đổi thành công, hệ thống sẽ thông báo cập nhật thành công.  

1.5 Đăng xuất 

Để có thể đăng xuất khỏi hệ thống, NKH chỉ cần click vào các liên kết: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoặc vào menu "Quản trị" chọn chức năng đăng xuất: 
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2. CẬP NHẬT HỒ SƠ CÁ NHÂN 

Để cập nhật hồ sơ cá nhân, NKH cần truy cập vào địa chỉ 

http://scv.ued.udn.vn/ly_lich/cn_chi_tiet. Nhập thông tên đăng nhập và mật khẩu mà bạn đã 

đăng ký tại trang http://jse.ued.udn.vn/dang-ky. 

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.  

  

http://scv.ued.udn.vn/ly_lich/cn_chi_tiet
http://scv.ued.udn.vn/ly_lich/cn_chi_tiet
http://jse.ued.udn.vn/dang-ky
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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. 

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 nội dung khác, người dùng có thể bấm hộp "Lưu" để lưu lại thông tin cá 

nhân.  

2.2 Lĩnh vực nghiên cứu 

Click link "Lĩnh vực nghiên cứu" để cập nhật các lĩnh vực nghiên cứu của mình. 
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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.  

2.3 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, TSKH-PGS, 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 01 học vị - chức danh được đánh dấu hiện tại.  

 

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.  
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Dưới đây là cửa sổ thêm mới học vị - chức danh khoa học.  

- 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.  

 

(*) Ngoài ra, website http://scv.ued.udn.vn còn có rất nhiều chứ năng khác, NKH có thể 

liên hệ trực tiếp với quản trị viên website này để được hướng dẫn cụ thể.  

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

