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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 

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

tin được đăng ký. 

− Phải khai đúng nội dung và đầy đủ thông tin theo yêu cầu trên trang web. 

− Trong quá trình đăng ký, nếu cần được hỗ trợ vui lòng liên hệ P. QLKH&HTQT để 

được giải quyết: 

 

II. Hướng dẫn Đăng nhập 

1. Truy cập website 

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

Cách 2: Truy cập trực tiếp: https://smia.iuh.edu.vn  

Chọn mục Quản lý khoa học 

 

 
 

 

 

https://smia.iuh.edu.vn/qlkhoahoc
https://smia.iuh.edu.vn/qlkhoahoc
https://smia.iuh.edu.vn/


2. Đăng nhập 

Giao diện đăng nhập vào tài khoản của Giảng viên như sau: 

 
ĐỐI VỚI NHÂN SỰ TRONG TRƯỜNG 

Quý thầy/cô là nhân sự của IUH thì cách thức đăng nhập giống như cách đăng nhập “Lý lịch 

khoa học”  

Quý Thầy/ Cô sử dụng Mã nhân sự và Mật khẩu theo thông tin tài khoản nhân sự do Phòng 

Tổ chức-Hành chính cung cấp (Mật khẩu xem lương). 

Trong trường hợp Quý Thầy/ Cô quên mật khẩu vui lòng liên hệ P.TCHC để được cấp lại. 

Sau đó nhấp chọn ĐĂNG NHẬP 

Sau đó thực hiện như Mục III 

ĐỐI VỚI NHÂN SỰ NGOÀI TRƯỜNG 

Quý thầy/cô không phải là nhân sự của IUH thì cách thức đăng nhập gồm các bước như sau: 

Bước 1: Thầy/cô liên hệ chuyên viên Phòng QLKH&HTQT để tạo tài khoản đăng nhập: 

- Chuyên viên: Hồ Văn Thái, Điện thoại: 0283.8940 390  nhánh 278,  

Email: hovanthai@iuh.edu.vn 

Bước 2: Thầy/cô truy cập địa chỉ: https://smia.iuh.edu.vn/qlkhoahoc và đăng nhập theo thông 

tin mà chuyên viên đã cung cấp 

https://smia.iuh.edu.vn/qlkhoahoc


 

Bước 3: Thực hiện như hướng dẫn ở Mục III 

  



III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐỂ ĐĂNG KÝ 

Quý thầy/cô chọn vào mục “Đăng ký SHTT” 

 

 
 

Sau đó chọn vào “Tạo mới đăng ký” (góc trên bên phải) 

Tại đây quý thầy/cô có thể tham khảo các Bước thực hiện tại mục I và xem toàn bộ quy trình 

để hoàn thiện tại mục II 

 

 
 

Sau khi chọn “Tạo mới đăng ký”, cửa sổ này sẽ hiện ra, quý thầy/cô chọn theo nhu cầu đăng 

ký của mình với các loại SHTT sau: Sáng chế, Giải pháo hữu ích, Kiểu dáng Công nghiệp hoặc 

Nhãn hiệu 

Sau đó nhập tên công trình, tên sản phẩm cần bảo hộ, rồi bấm nút  

 

 
 

 



Sau khi tạo xong đăng ký, nếu thành công, phần mềm sẽ báo thành công, 

Tiếp theo quý thầy/cô cập nhật thêm thông tin đầy đủ cần thiết để xuất file đăng ký tại mục 

“Hành động” 

Tại mục “Hành động” quý thầy/cô có thể chọn để chỉnh sửa và bổ sung hoặc  để xoá hoạt 

động này đi 

 

 
 

  



Quý thầy/cô điền đầy đủ thông tin tại các mục có dấu “*” 

 

 
 

Sau đó bấm “Lưu thông tin” 

  



Đối với mục Thêm thành viên 

Quý thầy/cô thực hiện như sau: 

Nếu thành viên nào là nhân sự của trường thì nhập mã nhân sự vào ô “Mã nhân sự” 

Nếu là thành viên ngoài thì bỏ trống ô này 

Đối với ô “Họ tên” và “Đơn vị” thì nhập đầy đủ vào nhé! Sau đó chọn “Lưu thông tin” 

 

 
 

Sau khi lưu tất cả thông tin thì ô trạng thái này sẽ hiện lên, nếu mọi thông tin đều chính xác thì 

chọn “OK” nhé 

 

 
 

Sau khi tất cả thông tin đã được cập nhật đầy đủ, quý thầy/cô kiểm tra lại thông tin và bấm vào 

nút “Đang soạn…” để gửi thông tin về Phòng QLKH&HTQT 

 
 



Sau khi gửi thông tin về Phòng QLKH&HTQT, quý thầy/cô chọn Download file, rồi in ra và 

ký tên vào phiếu thông tin đã được tải về, và gửi Phiếu này về Phòng QLKH&HTQT rồi chờ 

thông tin phản hồi và hướng dẫn từ Phòng QLKH&HTQT 

 

 
 

Trong quá trình chờ đợi Phòng QLKH&HTQT phản hồi thông tin, quý thầy/cô điền thông tin 

vào các phiếu tương ứng đính kèm theo Hướng dẫn này, và gửi kèm khi nhận được thông tin 

đã được phê duyệt của Ban Giám hiệu 

 

IV. CÁC BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

 

TT Tên biểu mẫu/Phụ lục Kí hiệu 

1 Tờ khai báo đăng ký sáng chế (Phụ lục A – Mẫu số: 01-SC) 

2 Tờ đăng ký Kiểu dáng công nghiệp (Phụ lục A – Mẫu số: 03-KDCN) 

3 Tờ khai đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa (Phụ lục A – Mẫu số: 04-NH) 

 

*Lưu ý: 

Chủ sở hữu của công trình đăng ký sẽ thuộc về Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ 

Chí Minh với điều kiện công trình đó được sáng tạo ra với một trong các yếu tố sau: 

- Sử dụng ngân sách Nhà nước hoặc hợp tác quốc tế thông qua Trường, hoặc từ kinh phí 

của Trường (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc); 

- Sử dụng thời gian làm việc hành chính; cơ sở vật chất của Trường; 

- Trường giao nhiệm vụ cho giảng viên, lao động hợp đồng, sinh viên, học viên cao học, 

nghiên cứu sinh, đơn vị thuộc Trường thực hiện; 

- Nhà trường ký hợp đồng để tạo ra sản phẩm. 

 


