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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2019
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo hàng năm,
Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh lần thứ 25
năm 2019 như sau:
1. Mục đích của Hội nghị:
+ Tạo cơ hội cho các nghiên cứu sinh trao đổi học thuật, tập dượt các hoạt động viết
báo cáo, trình bày báo cáo trước hội đồng và chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu
khoa học, trong quá trình thực hiện đề tài luận án;
+ Cơ hội có được các nhận xét, góp ý của các Nhà khoa học, Chuyên gia trong
chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu để nghiên cứu sinh kịp thời điều chỉnh;
+ Công bố kết quả nghiên cứu và tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu;
+ Đạt đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ bảo vệ luận án cấp cơ sở.
2. Đối tượng tham gia Hội nghị:
Nghiên cứu sinh chuyên ngành Y, Dược trên toàn quốc.
3. Thời gian và địa điểm:
+ Thời gian dự kiến: tuần thứ 2 tháng 11 năm 2019;
+ Địa điểm: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.
4. Thể lệ gửi bài tham dự Hội nghị:
+ Bài Báo cáo khoa học: chưa gửi đăng ở bất kỳ một ấn phẩm thông tin nào và chưa
báo cáo tại bất cứ Hội nghị khoa học trong nước hoặc quốc tế;
+ Thời gian nộp bài báo cáo: từ ngày 10/9/2019 đến hết ngày 12/9/2019;
+ Địa điểm nhận báo cáo: Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, tầng 3 nhà A1 trường
Đại học Y Hà Nội;
+ Nội dung gửi báo cáo bao gồm:
- Bản điện tử toàn văn báo cáo về địa chỉ: nghiencuusinhhmu.edu@gmail.com
- Toàn văn báo cáo, có tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có ý kiến phê duyệt
đồng ý cho báo cáo của đầy đủ tập thể Người hướng dẫn khoa học: 01 bản có chữ ký
gốc và 06 bản photo;
(theo quy định về trình bày bản báo cáo khoa học kèm sau đây)
- 01 đĩa cứng hoặc USB in các nội dung nêu trên.

5. Ngôn ngữ sử dụng trong Hội nghị: Tiếng Việt, tiếng Anh
Ban Giám hiệu nhà trường khuyến khích Nghiên cứu sinh báo cáo khoa học
bằng tiếng Anh: Slides phải được trình bày bằng tiếng Anh (bắt buộc), toàn văn báo
cáo 01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt (có chữ ký xác nhận đồng ý cho báo cáo
của tập thể hướng dẫn).
6. Đăng kỷ yếu - Đăng báo:
+ Các bài báo cáo khoa học sẽ được đăng trên Kỷ yếu của Hội nghị;
+ Để được đăng bài báo cáo trên “Tạp chí nghiên cứu Y học” của Trường Đại học Y
Hà Nội hoặc các tạp chí khác, Nghiên cứu sinh cần phải chỉnh sửa, bổ sung nội dung
sao cho phù hợp với thể lệ đăng bài của các tạp chí đó.
7. Đánh giá báo cáo:
+ Nhà trường sẽ thành lập Ban Giám khảo đánh giá các báo cáo của nghiên cứu sinh.
Bài báo cáo của nghiên cứu sinh cần phải đạt được điểm từ Trung bình trở lên, theo
thang điểm của Ban Tổ chức Hội nghị, thì mới được ghi nhận hoàn thành một lần báo
cáo;
+ Các báo cáo tại Hội nghị đạt điểm yêu cầu của Ban Giám khảo, là một trong những
điều kiện để được đánh giá luận án tiến sĩ của Trường Đại học Y Hà Nội.
8. Kinh phí tham gia Hội nghị:
+ Kinh phí tham gia Hội nghị: 500.000 đ/01 báo cáo;
+ Tác giả bài báo cáo được đăng Kỷ yếu sẽ được nhận 01 cuốn Kỷ yếu Hội nghị,
không phải nộp kinh phí.
Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Nghiên
cứu sinh chuyên ngành Y Dược trên toàn quốc đăng ký gửi bài tham gia Hội nghị./.
Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Các Trường Đại học, khoa Y Dược toàn quốc;
- Các Viện/Khoa/Bộ môn trong trường;
- Website nhà trường;
- Lưu: VT, SĐH.
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QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY BẢN BÁO CÁO KHOA HỌC
CỦA NGHIÊN CỨU SINH ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC
Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, Ban Tổ chức Hội nghị khoa học nghiên
cứu sinh lần thứ 25 năm 2019 quy định và hướng dẫn cách trình bày bản báo cáo
khoa học tham dự Hội nghị như sau:
Bản báo cáo khoa học không quá 4.000 từ (không quá 10 trang A4) kể cả tài
liệu tham khảo và phần tóm tắt bằng tiếng Anh. Bản báo cáo sử dụng bảng mã
Unicode, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1,5 lines và được trình
bày ngắn gọn, rõ ràng, sáng sủa, câu văn đúng ngữ pháp, đúng chính tả.
Cấu trúc của Bản báo cáo gồm:
1. Tên bài: Ngắn gọn, thể hiện được nội dung chính của bản báo cáo khoa học và được
viết bằng chữ in hoa, đậm, không nên bắt đầu bằng các cụm từ: nghiên cứu, khảo sát,
đánh giá.
(Chú ý: Phải có Tên đề tài nghiên cứu và Người hướng dẫn khoa học)
2. Tên tác giả (không ghi chức danh, học vị): Viết đủ tên (các) tác giả, sắp xếp tên tác giả:
Nghiên cứu sinh đứng tên thứ 1, tiếp đến cộng tác viên, Người hướng dẫn để sau cùng.
3. Tóm tắt tiếng Việt khoảng 200 từ, cấu trúc Tóm tắt gồm: (i) Lý do lựa chọn nghiên
cứu và mục tiêu nghiên cứu; (ii) Phương pháp; (iii) Kết quả chính; (iv) Kết luận chính;
(v)Từ khóa: thể hiện vấn đề chính mà nghiên cứu đề cập đến, tối đa 6 từ hoặc cụm từ.
4. Nội dung toàn văn bài báo gồm 5 mục chính, đánh số La Mã từ I đến V, như sau:
I. Đặt vấn đề (bao gồm cả Mục tiêu nghiên cứu);
II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu;
III. Kết quả: Nếu có bảng, biểu, đồ thị, hình thì tổng số không nên quá 5 (nếu gộp
lại không quá hai trang) cho mỗi bài, mỗi bảng số không nên dùng quá 10 dòng, 6
cột và trình bày ẩn vạch cột dọc.
IV. Bàn luận
V. Kết luận
5. Tài liệu tham khảo: Lựa chọn kỹ tài liệu tham khảo, không nên trích dẫn quá 15 tài
liệu/bài báo. Tài liệu được sắp xếp theo trình tự trích dẫn trong bài báo.
6. Tóm tắt tiếng Anh (Summary): Có cấu trúc, dung lượng viết tương đồng với Tóm tắt
tiếng Việt, bao gồm cả tên bài báo, tên đề tài chính của luận án (được dịch từ nguyên bản
tiếng Việt) và tên tác giả./.
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC NCS NĂM 2019

Mẫu bìa Bài báo cáo hội nghị khoa học nghiên cứu sinh
Khổ 210 x 297 mm (A4)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
(chữ in hoa, đứng, đậm, cỡ 16)

HỌ VÀ TÊN NCS
(chữ in hoa, đứng, đậm, cỡ 16)

TÊN BÀI BÁO CÁO
(chữ in hoa, đứng, đậm, cỡ 18)

Tên đề tài nghiên cứu
(chữ in thường, đứng, đậm, cỡ 16)

Chuyên ngành: (chữ in thường, đứng, cỡ 16)
Mã số
: (chữ in thường, đứng, cỡ 16)
Người hướng dẫn khoa học: 1.
2.
(chữ in thường, đứng, cỡ 16)

BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH
(chữ in hoa, đứng, đậm, cỡ 16)

HÀ NỘI - 2019
(chữ in hoa, đứng, đậm, cỡ 14)

Mẫu Trang Phụ bìa Bài báo cáo hội nghị khoa học nghiên cứu sinh
Khổ 210 x 297 mm (A4)
Các Thông tin cá nhân về Nghiên cứu sinh:
Họ và Tên NCS:
Ngày tháng năm sinh:
Số ĐT liên lạc:
Địa chỉ email:
Nơi công tác trước khi học NCS:
Cơ sở đào tạo NCS:

TÊN BÀI BÁO CÁO
(chữ in hoa, đứng, đậm, cỡ 18)

Tên đề tài nghiên cứu
(chữ in thường, đứng, đậm, cỡ 16)

Chuyên ngành: (chữ in thường, đứng, cỡ 16)
: (chữ in thường, đứng, cỡ 16)
Mã số
Người hướng dẫn khoa học: 1.
2.
(chữ in thường, đứng, cỡ 16)

BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH
(chữ in hoa, đứng, đậm, cỡ 16)

HÀ NỘI - 2019
(chữ in hoa, đứng, đậm, cỡ 14)

