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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “LÝ LỊCH KHOA HỌC”  

 

I. Yêu cầu và quy định chung 

1. Yêu cầu 

− Sử dụng các chương trình duyệt web hiện hành: Google Chrome, Firefox, Internet 

Explorer, Cốc Cốc, Opera ... 

− Truy cập địa chỉ trang web: https://smia.iuh.edu.vn/qlkhoahoc 

 

2. Quy định chung 

− Các cá nhân thực hiện khai báo lý lịch phải chịu trách nhiệm về nội dung khai báo với 

Ban Giám hiệu nhà trường. 

− Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế (P. QLKH&HTQT) kiểm tra các thông tin 

được khai báo. 

− Nhập dữ liệu đầy đủ và đáp ứng theo yêu cầu trên trang web. 

− Trong quá trình nhập dữ liệu, nếu cần giúp đỡ vui lòng liên hệ các chuyên viên phụ trách 

theo bảng ở phần Phụ lục 

 

II. Tóm tắt quá trình truy cập và khai báo thông tin 

 

Cách 1: Truy cập trực tiếp: https://smia.iuh.edu.vn/qlkhoahoc 

Cách 2: Truy cập: https://smia.iuh.edu.vn/  chọn Quản lý khoa học 

 

https://smia.iuh.edu.vn/qlkhoahoc
https://smia.iuh.edu.vn/qlkhoahoc
https://smia.iuh.edu.vn/
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Cách 3: Truy cập https://gv.iuh.edu.vn/ 

 

  

 

1. Đăng nhập 

Giao diện đăng nhập vào tài khoản như sau: 

Chọn Giảng viên, điền đầy đủ thông tin, sau đó chọn ĐĂNG NHẬP 

Quý giảng viên sử dụng Mã nhân sự và Mật khẩu theo thông tin tài khoản nhân sự do 

Phòng Tổ chức-Hành chính cung cấp  

Trong trường hợp quý giảng viên quên mật khẩu hoặc thấy thông tin của mình chưa chính 

xác vui lòng liên hệ P.TCHC để được cập nhật thông tin. 

 

  

https://gv.iuh.edu.vn/
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Giao diện sau khi Đăng nhập thành công như sau: Chọn Lý lịch khoa học 

 

Tại màn hình Dashboard quý thầy cô có thể thao tác nhanh: 

- Thông tin nhanh về cá nhân như: họ tên, đơn vị công tác, chức vụ, trình độ, Năm vào trường, 

địa chỉ liên hệ. 

- Cập nhật ảnh đại diện cá nhân, bằng cách click vào ảnh đại diện. Lưu ý: ảnh upload có kích 

thước không quá 1MB. 

 

 
 

- Xem thông tin nhanh từ hợp thư (thứ đến) tại mực Trao đổi gần đây. 

 

  

Nguyễn Thị A 
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- Các bài báo chưa duyệt, tin nhắn chưa xem 

 

Mô tả hộp thư 

Truy cập vào hộp thư thông qua icon trên cùng bên phải  

 

 

Chức năng hộp thư: 

- Xem thông tin thư đến và thư đã gửi. 

- Gửi email thông tin cần trao đổi về P.QLKH&HTQT thông qua chức năng soạn thư. Lưu ý 

khi gửi thư cần xác định rõ danh mục nội dung cần liên hệ, để hệ thống chuyển đến cán bộ 

phụ trách nhanh nhất. 

- Các thông tin bài báo được duyệt, Lý lịch khoa học yêu cầu được xử lý xong, nội dung mà 

CB phòng QLKH liên hệ sẽ được gửi tự động về hợp thư của mình. 

 

Tại đây, quý Thầy/Cô sẽ thấy các phần: Thông tin cá nhân, Quá trình đào tạo, Quá trình 

công tác, Hoạt động nghiên cứu, Kinh nghiệm và Khác. 

Quý Thầy/Cô lần lượt điền các thông tin theo từng tab 

Lưu ý: Quý Thầy/Cô không phải điền theo thứ tự, phần nào có đầy đủ thông tin quý Thầy/Cô 

điền trước, phần còn lại có thể điền sau.  
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2. Cập nhật “Thông tin cá nhân” 

 

Trong phần này, quý Thầy/Cô lưu ý: 

− Chữ “màu xanh” thông tin mặc định, nếu không chính xác vui lòng liên hệ P.TCHC, gặp 

chuyên viên Trần Anh Tú để điều chỉnh. 

− Vui lòng điền chính xác đường link Google Scholar và Orcid ID 

− Vui lòng điền chính xác Tài khoản Ngân hàng 

 

3. Cập nhật “Quá trình đào tạo” 

Quá trình đạo tạo bao gồm Học hàm, Học vị và các khóa đào tạo ngắn hạn của quý Thầy/Cô 

tính đến thời điểm hiện tại, quý Thầy/Cô cần tải minh chứng lên phần mềm (hệ thống hỗ trợ file 

PDF,JPG,PNG và có kích thước nhỏ hơn 5Mb). 

 

 
Sau khi CLICK vào các mục thêm mới, quý Thầy/Cô điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của 

từng quá trình đào tạo 

Trong đó các mục có dấu (*) là các mục bắt buộc điền 

Sau đó nhấn nút “LƯU” 

 

Quý Thầy/Cô 

cập nhật từng 

phần bằng cách 

CLICK và các 

mục này 
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*P.QLKH&HTQT không kiểm định QĐ Công nhận và QĐ Bổ nhiệm phong Học hàm của quý 

Thầy/Cô. Tuy nhiên, quý Thầy/Cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Giám hiệu về 

nội dung khai báo của mình. 
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4. Cập nhật “Quá trình công tác” 

 

 
 

 

 

 
 

Lưu ý: Trong phần Quá trình công tác, nếu quý Thầy/Cô công tác từ 02 đơn vị trở lên, hệ thống 

sẽ sắp xếp theo thời gian công tác. Tuy nhiên, nếu quý Thầy/Cô muốn hiển thị theo sắp xếp của 

mình, quý Thầy/Cô có thể đánh số thứ tự vào “Thứ tự”. 
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5. Cập nhật “Hoạt động nghiên cứu”

 
 

5.1  Nội dung Hoạt động nghiên cứu:  

• Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây 

• Bài báo đã công bố 

• Sách/Giáo trình đã công bố  

• Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 

• Các Chứng nhận Tài sản sở hữu trí tuệ đã được cấp 

• Các công trình được áp dụng trong thực tiễn 

5.1.1 Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây 

Lĩnh vực và mã chuyên ngành KH&CN được Căn cứ theo Bảng phân loại lĩnh vực 

nghiên cứu KH&CN, kèm theo QĐ số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04/09/2008. 

 

 

  

https://smia.iuh.edu.vn/qlkhoahoc/upload/filemau/qd12-3.pdf
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5.1.2 Bài báo đã công bố 

 

  

Quý Thầy/Cô nhập tên bài 
báo, nếu bài báo có cả 2 
phần tiếng Việt và tiếng 
Anh thì nhập cả 2, nếu chỉ 
có phần tiếng Anh thì chỉ 
cần nhập phần tiếng Anh 

Cập nhật Vai trò trong bài báo: 
Chính 
Đồng tác giả 
Tham gia 
Tác giả liên hệ 
 
 

Quý Thầy/Cô vui lòng 
nhập đầy đủ các thông tin 
sau, vì nội dung Thầy/Cô 
nhập sẽ được hiển thị 
trong LLKH của quý 
Thầy/Cô 

P.QLKH&HTQT sẽ kiểm tra và 
xác minh bài báo dựa trên chỉ 
số này. (Nên quý Thầy/Cô cung 
cấp số ISSN/ISBN để việc tra 
cứu và duyệt nội dung nhanh 
hơn) 
 
 

Quý Thầy/Cô vui lòng 
Upload bản Scan, hình 
ảnh của bài báo/ hoặc 
link công bố bài báo/ 
hoặc số DOI của bài báo 
 

Nếu quý Thầy/Cô có từ 02 bài 
báo trở lên, hệ thống sẽ sắp 
xếp theo Năm công bố. Tuy 
nhiên, nếu quý Thầy/Cô muốn 
hiển thị theo sắp xếp của mình, 
quý Thầy/Cô có thể đánh số 
thứ tự vào “Thứ tự”, Số nhỏ 
được hiển thị trước 

 
Click vào đây để chọn 
bài báo là Tiêu biểu 
 

Loại bài báo bao gồm: 
Bài báo ISI 
Bài báo SCOPUS 
Bài báo quốc tế khác 
Bài báo IUH 
Bài báo tạp tạp chí trong nước khác 
Kỷ yếu Hội nghị ISI 
Kỷ yếu Hội nghị SCOPUS 
Kỷ yếu Hội nghị KH quốc tế khác 
Kỷ yếu Hội nghị KH trong nước 
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• Các hoạt động NCKH cần Upload minh chứng, P.QLKH&HTQT sẽ kiểm tra, sau khi 

kiểm tra quý Thầy/Cô mới xuất được file LLKH (khi in mới có dữ liệu). 

• Đặc biệt, các nội dung mà quý thầy cô điền vào sẽ được cập nhật vào LLKH mà quý 

Thầy/Cô xuất ra từ hệ thống để trình ký Ban Giám hiệu, nên quý Thầy/Cô lưu ý kỹ về lỗi 

chính tả, dấu câu và một số lỗi khác do đánh máy. 

• Nếu các nội dung phần này của quý Thầy/Cô có từ 02 hoạt động trở lên, hệ thống sẽ sắp 

xếp theo thời gian công bố.  

Trong một số mẫu LLKH, chỉ yêu cầu các thông tin về các công trình nghiên cứu tiêu 

biểu, để xuất dữ liệu theo lựa chọn của quý Thầy/Cô, quý Thầy/Cô có thể chọn ra những 

bài nào để xuất ra FILE LLKH, bằng cách chọn vào biểu tượng   để trở thành  ở 

phần “Tiêu biểu” . 

 

         
 

 

 

 

Quý Thầy/Cô điền đầy đủ các thông 

tin theo yêu cầu như trên phần mô tả 

ở mỗi phần 

* Nếu bài báo của quý Thầy/Cô có cả 

phần tiếng Việt và tiếng Anh thì quý 

Thầy/Cô điền đầy đủ cả 2 phần 

Nếu chỉ có 1 phần, thì có phần nào 

quý Thầy/Cô điền phần đó 

Lưu ý: 

Nếu Thầy/Cô hoặc chỉ điền phần tiếng 

Việt, hoặc chỉ tiếng Anh, hoặc cả 2 

phần. thì nội dung này sẽ được xuất 

hiện trong Hồ sơ LLKH bằng tiếng 

Việt sau khi in ra (sau khi được 

P.QLKH&HTQT xác minh nội dung) 

Tuy nhiên, với Hồ sơ LLKH bằng tiếng 

Anh sau khi in ra chỉ có nội dung mà 

Thầy/Cô điền bằng tiếng Anh, hoặc cả 2 

thứ tiếng 
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5.1.3 Sách/Giáo trình/Chương Sách đã công bố  

  

Quý Thầy/Cô vui lòng 
Upload bản Scan, hình 
ảnh của trang bìa/ hoặc 
link công bố sách. 
 
Lưu ý: Với Sách chỉ cần 
scan 1 trang bìa, với 
Giáo trình bổ sung thêm 
scan QĐ hoặc bản xác 
nhận sử dụng. Hệ thống 
chỉ hỗ trợ file PDF, PNG, 
JPG và có kích thước nhỏ 
hơn 6MB. Click vào đây để chọn 

Sách/Giáo trình là Tiêu biểu 
 

Nếu quý Thầy/Cô có từ 
02 đơn vị trở lên, hệ 
thống sẽ sắp xếp theo 
Năm công bố. Tuy 
nhiên, nếu quý Thầy/Cô 
muốn hiển thị theo sắp 
xếp của mình, quý 
Thầy/Cô có thể đánh số 
thứ tự vào “Thứ tự”, Số 
nhỏ được hiển thị trước 

 

Quý Thầy/Cô vui lòng 
nhập theo chỉ dẫn của 
phần mềm. 
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5.1.4 Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 

Ở phần này, quý Thầy/Cô cập nhật tất cả các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ 

trì hoặc tham gia, kể cả những đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ hoàn thành hoặc đang trong 

quá trình thực hiện. 

 

 

(a) Đối với các mục Upload Hợp đồng, Upload BB Nghiêm thu, Upload Thanh lý: 

Quý Thầy/Cô đang thực hiện ở giai đoạn nào thì Upload minh chứng giai đoạn đó. Đối 

với Đề tài đã hoàn thành, quý Thầy/Cô có thể Upload file Giấy chứng nhận hoàn thành 

nhiệm vụ khoa học do P.QLKH&HTQT cung cấp. 

  

Cập nhật Thời gian bắt đầu 
tham gia đề tài/đề án, dự 
án, nhiệm vụ khác 
 

Cập nhật Thời gian 
kết thúc hoặc dự 
kiến kết thúc của 
đề tài/đề án, dự 
án, nhiệm vụ khác 
 

Cập nhật trạng thái: 
Đang thực hiện 
Hủy đề tài 
Đã hoàn thành 
Đang gia hạn 

Quý Thầy/Cô vui lòng 
Upload file theo từng 
giai đoạn (a) 
 

Quý Thầy/Cô vui lòng 
nhập theo chỉ dẫn của 
phần mềm. có cả 2 phần 
tiếng Việt và tiếng Anh 
thì nhập cả 2, nếu chỉ có 
phần tiếng Anh thì chỉ 
cần nhập phần tiếng Anh 
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5.1.5 Các chứng nhận Tài sản Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã được cấp 

Quý Thầy/Cô vui lòng nhập theo chỉ dẫn của phần mềm 

Trong đó: Loại Tài sản SHTT bao gồm: 

• Bí mật kinh doanh 

• Sáng chế/Giải pháp hữu ích 

• Tác phẩm/Phần mềm 

• Kiểu dáng công nghiệp 

• Giống cây trồng 

• Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn 

• Nhãn hiệu 

• Tên thương mại 

• Khác 
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5.1.6 Các công trình được áp dụng trong thực tiễn 

  

Là địa chỉ, nơi công 
trình được áp dụng vào 
thực tiễn 
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5.2  Điều kiện để công trình được xuất hiện trong Hồ sơ LLKH:  

- Được P.QLKH&HTQT xác minh nội dung 

 

 

 

 

- Được chọn là bài tiêu biểu: Phần “Tiêu biểu” ở trạng thái     

P.QLKH&HTQT ĐÃ xác minh nội dung 

P.QLKH&HTQT CHƯA xác minh nội dung 



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “LÝ LỊCH KHOA HỌC”                  https://smia.iuh.edu.vn/qlkhoahoc 

 

  
Trang 18 

 

  

6. Cập nhật “Kinh nghiệm”  

 

6.1. Kinh nghiệm về tham gia Tổ chức khoa học 

 

Ở phần này quý Thầy/Cô lưu ý  

• Cập nhật Link tổ chức: nghĩa là địa chỉ trang web của Tổ chức mà quý Thầy/Cô đã tham 

gia (bao gồm: Trường học, Công ty, Doanh nghiệp,…). 

• Nếu quý Thầy/Cô tham gia từ 02 Tổ chức trở lên, hệ thống sẽ sắp xếp theo Năm tham 

gia. Tuy nhiên, nếu quý Thầy/Cô muốn hiển thị theo sắp xếp của mình, quý Thầy/Cô có 

thể đánh số thứ tự vào “Thứ tự”, Số nhỏ được hiển thị trước. 
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6.2. Nghiên cứu sinh, học viên cao học đã hướng dẫn bảo vệ thành công 

 

Ở phần này quý Thầy/Cô lưu ý  

• Quý Thầy/Cô vui lòng chỉ cập nhật những Học viên cao học/Nghiên cứu sinh đã tốt 

nghiệp. 

• Nếu quý Thầy/Cô tham gia hướng dẫn từ 02 học viên trở lên, hệ thống sẽ sắp xếp theo 

Năm tốt nghiệp của học viên. Tuy nhiên, nếu quý Thầy/Cô muốn hiển thị theo sắp xếp 

của mình, quý Thầy/Cô có thể đánh số thứ tự vào “Thứ tự”, Số nhỏ được hiển thị trước. 
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7. Cập nhật các nội dung khác 

     

7.1. Trình độ ngoại ngữ 
 

 

  



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “LÝ LỊCH KHOA HỌC”                  https://smia.iuh.edu.vn/qlkhoahoc 

 

  
Trang 21 

 

  

7.2. Giải thưởng 

 

 
 

 

7.3. Khen thưởng 
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7.4. Thông tin thêm về bản thân 

Quý Thầy/Cô có thể bổ sung các thông tin như: Đang làm Nghiên cứu sinh, làm chuyên gia, tư vấn, 

… 
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III. Yêu cầu in “Lý lịch khoa học” 

 

Để có được lý lịch khoa học Bản cứng có xác nhận của BGH, Thầy/Cô vui lòng thực hiện các 

bước sau: 

Bước 1: Chọn ở phía gốc trên bên phải màn hình 

 

 
Bước 2: Chọn chức năng "Gửi yêu cầu in lý lich". (Chọn phiên bản LLKH yêu cầu) 

 

  

Lưu ý: 

− Thầy/Cô vui lòng Tải file xuống để kiểm tra thông tin trước khi Gửi yêu cầu.  

− Với các trường thông tin như Bài báo, Đề tài,... hệ thống chỉ xuất ra nhưng dòng dữ liệu đã 

được phòng QLKH&HTQT kiểm tra và xác nhận.  

 

Bước 3: Điền đầy đủ Lý do in LLKH 

Lý do càng cụ thể, việc xử lý thông  tin trên Lý lịch sẽ càng được hỗ trợ nhanh hơn 
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Bước 4: Ký xác nhận 

Đến P.QLKH&HTQT, liên hệ chuyên viên Đoàn Thị Hồng Gấm để ký vào bản LLKH đã 

được in ra, chờ hẹn lấy kết quả 

 

Bước 5: Nhận kết quả 

Liên hệ chuyên viên Đoàn Thị Hồng Gấm theo lịch hẹn để nhận kết quả tại P.QLKH&HTQT 

 

 

* Hiện tại, Phần mềm đang cập nhật 04 mẫu LLKH: 

• Lý lịch khoa học đề tài cấp Trường: LLKH của các chủ nhiệm đề tài cấp trường   

• Lý lịch khoa học mẫu Thông tư 09: Biểu mẫu của Thông tư số: 22/2017/TT-BGDĐT 

ngày 06 tháng  09  năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

• Lý lịch khoa học đề tài cấp Bộ B1.4: LLKH của các cá nhân thực hiện dự án theo 

mẫu của Bộ 

• Lý lịch khoa học Nafosted: LLKH của các cá nhân thực hiện dự án theo mẫu của 

Nafosted 

 

Nếu quý Thầy/Cô nào muốn xác nhận LLKH theo mẫu khác với các mẫu trên, thì vui lòng 

thực hiện các bước sau: 

1. Tải mẫu LLKH của P.QLKH&HTQT 

2. Copy những nội dung từ mẫu của Phòng sang mẫu của quý Thầy/Cô, theo đúng thứ tự các 

công trình nghiên cứu, bài báo, đề tài,…. 

3. Những nội dung không tương đồng giữa 2 bên quý Thầy/Cô tự thực hiện theo mẫu của 

mình 

4. Liên hệ trình ký tại P.QLKH&HTQT gặp chuyên viên Đoàn Thị Hồng Gấm  

5. Các nội dung sẽ được P.QLKH&HTQT kiểm tra lại trước khi trình ký. 

 

 

 

 

 

TRÊN ĐÂY LÀ HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT LÝ LỊCH KHOA HỌC  

CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 
 

CHÚC QUÝ THẦY/CÔ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG! 
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PHỤ LỤC 

 
Quý Thầy/Cô gặp vấn đề về cập nhật thông tin, upload file lên hệ thống vui lòng: 

- Khối Khoa học Công nghệ, liên hệ:  

o Chuyên viên Đoàn Thị Hồng Gấm,  

o SĐTDĐ: 0908601345 

o Email: doanthihonggam@iuh.edu.vn 

o Điện thoại: 0283.8940 390 nhánh 278 

 

- Khối Phòng ban, liên hệ: 

o Chuyên viên Nguyễn Thị Lụa  

o SĐTDĐ: 0933731145 

o Email: nguyenthilua@iuh.edu.vn 

o Điện thoại: 0283.8940 390 nhánh 278 

 

- Khối Kinh tế, KHCB, KHXH, LLCT, TTQP&TC, liên hệ: 

o Chuyên viên Hồ Văn Thái 

o SĐTDĐ: 0843210395 

o Email: hovanthai@iuh.edu.vn 

o Điện thoại: 0283.8940 390 nhánh 278 

 

 
Quý Thầy/Cô gặp vấn đề về những trường thông tin "màu xanh" để cập nhật từ phần 

 mềm nhân sự, vui lòng liên hệ:  

o Chuyên viên Trần Anh Tú phòng TCHC 
o Điện thoại: 0283.8940 390 nhánh 860 

o Email: trananhtu@iuh.edu.vn  
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