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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

(scvconfjse@gmail.com).
Trân trọng cảm ơn!

lòng

liên

hệ

Phòng

KH,

SĐH&HTQT
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1 GIỚI THIỆU CHUNG

Giao diện của trang chủ http://jse.ued.udn.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 jse.ued.udn.vn bao gồm các mục: Đăng nhập, đăng ký tài
khoản, quên mật khẩu và các hướng dẫn - quy định.
Tham khảo hướng dẫn đăng nhập, đăng xuất, đăng ký tài khoản, khôi
phục mật khẩu tại đây.
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2 TẠO MỚI VÀ GỬI BÀI
Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển về trang
chủ, lúc này giao diện hệ thống sẽ hiển thực menu chức năng như gửi bài,
phản biện,….

Menu dành cho người dùng gồm các chức năng: “Tạo bài mới, Các bài
đã có, Các bài mời phản biện, Đăng xuất”. Các chức năng này nhằm giúp
NKH có thể thực hiện nhanh chóng việc đăng bài, xem các bài đã đăng, xem
các bài mời phản biện và đăng xuất khỏi hệ thống.
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Menu quản trị nằm ở góc trên bên phải, giúp NKH truy cập vào trang
quản trị để thực hiện các chức năng quản lý bài gửi đăng và thực hiện phản
biện. Trang này có giao diện như hình dưới đây:

Ở góc trên cùng bên phải gồm tên tài khoản đăng nhập và các chức
năng: đổi mật khẩu và đăng xuất.
Menu bên dưới gồm các chức năng:
- Trang chủ: Quay về trang chủ
- Danh sách bài đã gửi: Xem danh sách các bài đã đăng và quản lý bài
gửi đăng.
- Danh sách bài được mời nhận xét: Xem danh sách các bài được mời
nhận xét và quản lý phản biện.
- Danh sách các bài được mời editor tiếng Anh:
Mặc định khi vào trang quản trị, chức năng Quản lý bài gửi đăng sẽ hiện
thị trước cùng với danh sách bài gửi đăng ở bên dưới.
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2.1 Tạo bài mới
Sau khi đăng nhập, NKH chọn chức năng “Tạo bài mới” tại trang chủ
ở mục “Dành cho người dùng”.

Click vào “Tạo bài mới” để chuyển sang trang đăng bài. Trang đăng bài
có giao diện như dưới đây:
Với mỗi lần NKH tạo một bài mới, hệ thống sẽ tự động tạo ra một phiên
bản cho bài – đó là phiên bản số 1. Sau này, nếu có yêu cầu điều chỉnh từ phản
biện hoặc BBT và NKH phải gửi lại, NKH cần phải chọn bài trước đây mình
đã gửi từ danh sách, sau đó tạo phiên bản mới cho bài gửi. NKH chỉ có thể
tạo các phiên bản tiếp theo trong trường hợp bài gửi chưa được phân công
phản biện hoặc sau khi có kết luận chung của BBT là “Yêu cầu sửa” dựa trên
các kết luận của các phản biện. Đ/v NKH, phiên bản cuối cùng là phiên bản
NKH đã tạo ra và lưu vào hệ thống. Đ/v BBT, phiên bản cuối cùng của một
bài là phiên bản cuối cùng mà NKH đã gửi đến BBT.
NKH cần chú ý 2 lựa chọn:
- Cho phép khách xem/tải xuống bản toàn văn: Khi bài viết được đăng,
bất kỳ ai cũng có thể xem toàn văn bài viết.
- Gửi đến Ban Biên tập sau khi lưu: Bài viết sẽ được gửi đến BBT,
NKH không cần thực hiện thao tác gửi đến BBT. Tuy nhiên, NKH không thể
điều chỉnh phiên bản, mà chỉ có thể thêm mới phiên bản nếu chọn lựa chọn
này.
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2.1.1 Tiêu đề tiếng Việt và tiêu đề tiếng Anh

Nhập vào tiêu đề bài báo viết bằng tiếng Việt có dấu. Tiêu đề phải ngắn
gọn, ít từ, thông thường không quá 25 từ.

Tiêu đề phải phản ánh nội dung bài viết dễ hiểu, không dùng chữ viết
tắt, công thức, từ ngữ khó hiểu. Tiêu đề KHÔNG ĐƯỢC VIẾT HOA HOÀN
TOÀN, chỉ viết hoa khi cần thiết.
2.1.2 Lĩnh vực bài báo

Sau khi nhập tiêu đề, NKH phải chọn lĩnh vực của bài báo bằng cách
click vào hộp thoại và chọn lĩnh vực tương ứng của đề tài.
Một khi NKH cập nhật lĩnh vực nghiên cứu ở trang tài khoản cá nhân
(http://scv.ued.udn.vn), nó sẽ được tự động cập nhật vào danh sách lĩnh vực
nghiên cứu ở trang này để NKH lựa chọn cho bài viết.
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2.1.3 Tóm tắt và từ khóa

NKH cần nhập đủ nội dung tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng
Anh.
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Nội dung tóm tắt bằng tiếng Việt (130-170 tiếng/âm tiết) và tiếng Anh
(90-140 từ) phải tương đồng về mặt ngữ nghĩa, rõ ràng, cần được viết theo thể
khẳng định, không được viết dưới dạng mô tả và trình bày kết quả đạt được
trong quá trình nguyên cứu.
Từ khóa là những từ ngắn gọn, gợi nhớ và giúp cho việc tìm kiếm bài
báo một cách nhanh chóng thông qua chức năng tìm kiếm của hệ thống. Bắt
buộc phải có từ khoá tiếng Việt (ít nhất 5 từ, cách nhau bằng dấu “;”) và tiếng
Anh (ít nhất 5 từ, cách nhau bằng dấu “;”).
2.1.4 Tác giả

Người gửi là tác giả chính của bài báo, ngoài ra NKH có thể thêm các
đồng tác giả như hướng dẫn bên dưới.

Phần bên phải chứa danh sách các tác giả của bài báo, phần bên trái
chứa danh sách các NKH hiện có trong hệ thống. Liên kết “tại đây” dùng để
cập nhật thông tin của tác giả chính (người đăng bài). Tác giả chính được thêm
vào tự động ở phần bên phải.
Để thêm tác giả, NKH cuộn danh sách NKH ở menu bên trái sau đó
click vào dấu “+” để thêm. Để xóa các đồng tác giả click vào “-” ở menu bên
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phải. Hộp thoại tìm kiếm giúp tìm kiếm nhanh NKH, tác giả chỉ cần gõ tên
hoặc từ có trong tên của NKH, hệ thống sẽ trả về danh sách NKH tương ứng.
2.1.5 Nội dung bài gửi

Nội dung bài gửi là các tệp chứa toàn bộ nội dung bài báo. Đề có thể
thêm các tệp NKH cần click vào “Chọn tệp tin”, xuất hiện hộp thoại:

NKH chọn tệp tải lên bằng cách click “Open”, để hủy thì click
“Cancel”. Sau khi chọn được tệp NKH click vào nút “Tải lên” để tải chuyển
tệp lên server. Nếu tải lên thành công, thông tin tệp sẽ hiển thị trong danh sách
phía trên.
Để xóa tệp đính kèm, NKH chỉ cần click vào nút “Xóa”.
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2.2 Lưu và hủy bài gửi
Ở cuối trang đăng bài, có 2 nút để NKH có thể lưu hoặc hủy bài gửi
đăng.

Để lưu bài gửi, NKH click vào nút “Lưu”.
Để hủy việc gửi bài, NKH click vào nút “Hủy bỏ”.
Khi lưu thành công, hệ thống sẽ thông báo lưu bài thành công và NKH
có thể thêm mới bài đăng khác.

Nếu NKH chọn Gửi đến Ban Biên tập sau khi lưu, NKH sẽ nhận được
thông báo:

2.3 Gửi bài đăng đến ban biên tập
Kể cả khi NKH lưu bài vừa tạo mới thành công, BBT vẫn chưa “thấy”
được bài gửi này. Để BBT “thấy” bài gửi, NKH cần gửi đến BBT (Xem nội
dung Gửi bài đăng đến ban biên tập ở chương 3).
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3 QUẢN LÝ BÀI GỬI ĐĂNG
Sau khi đăng nhập, NKH muốn xem và quản lý các bài đã gửi chỉ cần
truy cập vào menu chức năng “Các bài đã có” tại trang chủ, mục “Dành cho
người dùng”.

Hoặc vào chức năng “Quản trị” ở menu phía trên:

Mặc định khi vào trang quản trị, chức năng quản lý bài gửi đăng sẽ hiện
thị đầu tiên, nếu NKH không thấy danh sách bài gửi thì click vào “Danh sách
bài đã gửi” :
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Trang quản lý bài gửi đăng có thể như sau:

Trang quản lý bài gửi đăng chứa danh sách các bài đã gửi và các thông
tin liên quan. Nếu bài gửi đăng đã được phân công phản biện thì sẽ có thông
tin “Đang phản biện” trong mục ghi chú. Khi danh sách có nhiều bài hệ thống
sẽ chia thành nhiều trang, để có thể sang trang khác, NKH chỉ cần click vào “
”. Nếu muốn sang trang sau thì click vào: “>>”, sang trang trước thì
click vào: “<<”.
Đối với mỗi bài gửi đăng, NKH có thể dùng 3 chức năng:
- Xem: để xem bài gửi đăng ở dạng tóm tắt;
-

Sửa phiên bản: dùng để hiệu chỉnh lại bài gửi đăng;

- Gửi bài cuối cho BBT: gửi bài đăng cho ban biên tập;
- Xóa: để xóa bài gửi đăng.
NKH chỉ cần rê chuột đến mục “Chức năng” của mỗi bài, sẽ có một
danh sách các chức năng được hiển thị để NKH chọn :
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Chú ý:
- Với những bài đang phản biện, NKH chỉ có thể được xem mà không
thể sửa hoặc xóa.
- Những bài đã gửi cho BBT và chờ nhận xét thì NKH có thể gửi thêm
phiên bản mới.

3.1 Chức năng xem bài gửi đăng

Tại trang “Danh sách bài đã gửi”, NKH chọn bài muốn xem bằng cách
chọn chức năng “Xem”. Ở đây bài số ba (dòng thứ ba được bao viền đỏ) được
chọn để xem. Khi click vào chức năng này, hệ thống sẽ hiện thị các thông tin
cơ bản của bài gửi đăng.
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Tại trang này, tất cả các phiên bản của bài đăng sẽ được hiển thị như
hình trên. Khi muốn xem chi tiết của phiên bản nào, thì NKH chọn “Xem”
trong mục chức năng, giống như ví dụ ở hình trên, phiên bản thứ 1 (được bao
viền đỏ) được chọn để xem. Khi muốn quay lại chỉ cần click vào “Trở lại”,
hoặc click vào “Danh sách bài đã gửi” nằm ở menu phía trên để quay về trang
quản lý bài gửi đăng.
Khi chọn “Xem”, trang chi tiết bài gửi đăng sẽ hiển thị toàn bộ nội dung
bài gửi đăng, tương tự như hình bên dưới:
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Nếu phiên bản đang xem đã được gửi đến BBT, NKH sẽ không có chức
năng gửi bài.
Nếu phiên bản đang xem chưa được gửi đến BBT thì sẽ có chức năng
gửi bài. NKH chỉ cần click vào liên kết “Gửi bài” để NKH gửi phiên bản đến
BBT.

Khi NKH muốn quay về trang tóm tắt bài đăng thì click vào “Trở lại”.
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3.2 Chức năng sửa phiên bản
Tại trang “Danh sách bài đã gửi”, NKH chọn chức năng “Sửa phiên
bản” của mỗi bài gửi đăng. Ví dụ bên dưới, NKH chọn bài số ba (dòng thứ ba
được bao viền đỏ). Khi click vào chức năng này, hệ thống sẽ cho phép NKH
hiệu chỉnh nội dung của phiên bản mới nhất.

Dưới đây là giao diện trang hiệu chỉnh bài gửi đăng, khi NKH chọn
chức năng “Sửa phiên bản”. Giao diện này gần như hoàn toàn giống với giao
diện thêm phiên bản mới, chỉ khác ở tiêu đề của trang là “HIỆU CHỈNH BÀI
VIẾT”.

NKH có thể chỉnh sửa toàn bộ thông tin bài gửi đăng giống như khi
thêm mới bài gửi đăng (xem hướng dẫn đăng bài tại đây) thông qua trang hiệu
chỉnh bài gửi đăng. Sau khi chỉnh sửa xong, NKH click “Lưu” để cập nhật
thay đổi, nếu muốn hủy bỏ click vào “Hủy bỏ”.
Khi lưu thành công sẽ có thông báo “Cập nhật thành công”
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3.3 Chức năng xóa bài gửi đăng
Tại trang “Danh sách bài đã gửi”, NKH chọn chức năng “Xóa” của mỗi
bài gửi đăng để xoá. Ví dụ bên dưới, bài gửi đăng số hai (dòng thứ 2 được bao
viền đỏ) được chọn để xóa. Khi click vào chức năng này, hệ thống sẽ cho phép
NKH xóa bài gửi đăng.

NKH phải cẩn thận khi chọn chức năng này, vì một khi đã xóa bài gửi
đăng thì toàn bộ dữ liệu sẽ bị xóa mà không thể khôi phục được. Khi xóa hệ
thống sẽ xuất hiện cảnh báo. Nếu đồng ý xóa, NKH click vào “OK”, nhấn
“Hủy” để hủy việc xóa bài. Khi xóa thành công, hệ thống sẽ có thông báo
“Xóa bài viết thành công”.
Chú ý: Chỉ có thể xoá những bài chưa gửi đến BBT.
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3.4 Xem phản hồi
NKH có thể xem các thông tin phản hồi từ các NKH khác được chọn
phản biện bài gửi của mình bằng cách:
- Bước 1: Chọn bài để xem (xem hướng dẫn chọn bài để xem)
- Bước 2: Chọn chức năng xem phản hồi tại trang tóm tắt bài gửi đăng
tương tự ví dụ dưới đây:

Tại vùng tô viền màu đỏ, chọn phiên bản muốn xem, tại mục chức năng
chọn “Xem tất cả phản hồi”. Ở ví dụ trên, Phiên bản thứ 1 được chọn để xem
phản hồi.
Hệ thống sẽ hiện thị tất cả các ý kiến phản hồi (nếu có) của các NKH.
3.5 Gửi bài đăng đến ban biên tập
Đối với NKH, phiên bản cuối là phiên bản mà NKH lưu thành công
cuối cùng. Đối với BBT, phiên bản cuối là phiên bản cuối là phiên bản NKH
gửi đến BBT thành công cuối cùng.
NKH có thể gửi bài đăng theo hai cách tại hai trang:
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- Trang “Danh sách bài đăng”: chọn chức năng gửi bài cuối cho BBT.
Chức năng này giúp NKH thực hiện gửi phiên bản lưu thành công cuối cùng
đến BBT.

- Trang “Xem chi tiết bài viết”: Ở đây, NKH có thể xem tất cả các
phiên bản của bài gửi đăng. Ở một trang xem nội dung một phiên bản nào
đó, NKH có thể chọn chức năng gửi bài để gửi phiên bản hiện tại đến BBT.

3.6 Thêm phiên bản mới
Để thêm phiên bản mới cho bài gửi đăng, NKH chỉ cần chọn chức
năng gửi phiên bản mới tại trang danh sách bài gửi.

Hệ thống sẽ chuyển sang trang “Thêm phiên bản mới cho bài viết”.
Tại trang này, NKH thêm nội dung bài gửi đăng tương tự khi thêm mới bài
đăng.
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Giao diện trang “Thêm phiên bản mới cho bài viết” giống như hình
bên dưới, tiêu đề tiếng việt và tiếng anh được tự động thêm vào giống với
bài gửi đăng đầu tiên.

Khi lưu thành công, hệ thống sẽ thông báo “Thêm phiên bản mới
thành công”

NKH vào trang danh sách bài đăng sẽ thấy số lượng phiên bản của bài
đăng

Hoặc vào trang chi tiết bài đăng sẽ thấy số lượng phiên bản của bài
đăng
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3.7 Quá trình xử lý
Chức năng này dùng để NKH xem lại toàn bộ quá trình gửi, điều chỉnh,
xử lý của một bài gửi đăng.

