HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHẦN MỀM CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC HUẾ
Trang chủ Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ (CSDLKHCN) Đại học Huế đặt
tại địa chỉ: csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn. CSDLKHCN là tập hợp các kết quả nghiên cứu
khoa học, các công bố khoa học trong và ngoài nước,… của các giảng viên, nhà khoa học
Đại học Huế và cộng tác viên ngoài Đại học Huế.
CSDLKHCN bao gồm dữ liệu về nhà khoa học, đề tài khoa học, bài báo khoa học,
sách và giáo trình, văn bằng sở hữu trí tuệ, giải thưởng và các công trình được áp dụng
trong thực tiễn.
Để sử dụng đầy đủ các chắc năng, cần đăng nhập vào chương trình. Tài khoản và
mật khẩu của nhà khoa học được cấp bởi quản trị viên.
Danh mục về nhà khoa học,
đề tài, bài báo,…

Tổng hợp dữ liệu KHCN

Đăng nhập tại đây

Người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp hoặc bằng tài khoản
email Đại học Huế (@hueuni.edu.vn). Để đăng nhập được bằng tài khoản email Đại học
Huế, nhà khoa học cần phải có tài khoản email.

Đăng nhập bình thường

Đăng nhập bằng tài khoản
email Đại học Huế

Trong quá trình sử dụng nếu gặp các khó khăn, người dùng liên hệ Ban Khoa học,
Công nghệ và Môi trường để được giải đáp, hỗ trợ. (Nguyễn Anh Toàn, ĐT:
02343.845799, 0947.338.007; email: na.toan@gmail.com), hoặc qua mục Câu hỏi thường
gặp tại trang chủ.

Liên hệ qua forum để trao
đổi trực tiếp với quản trị viên

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu cá nhân của Nhà khoa học:
- Sau khi đăng nhập, nhà khoa học chọn mục Thông tin cá nhân, sau đó vào mục
Chỉnh sửa

Thông tin về công trình
khoa học cá nhân đã thực
hiện, click chọn để xem chi
tiết, chỉnh sửa dữ liệu

Tiếp theo chọn mục Lấy dữ liệu từ PM nhân sự, toàn bộ dữ liệu của nhà khoa học
được lưu trữ tại phần mềm quản lý nhân sự sẽ được cập nhật sang CSDLKHCN, nhà
khoa học kiểm tra lại dữ liệu, điều chỉnh những thông tin cá nhân, quá trình công tác và
tiến hành lưu dữ liệu. Nhà khoa học In lý lịch khoa học cá nhân tại giao diện này.

Đối với những nhà khoa học chưa có dữ liệu ở PM nhân sự, tiến hành cập nhật
thông tin thủ công tại các mục.

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu Đề tài khoa học:
- Chọn menu Đề tài khoa học, chọn mục Thêm mới

Nhà khoa học nhập các thông tin chi tiết của đề tài khoa học, các tác giả, kinh phí
của đề tài và Lưu dữ liệu.

- Nhà khoa học thực hiện cập nhật tương tự đối với Bài báo khoa học, Sách và
giáo trình,…

Tìm kiếm dữ liệu:
Nhà khoa học nhập các điều kiện để tìm kiếm dữ liệu cần tìm, sau khi có kết quả,
click vào kết quả tìm được để có thể xuất dữ liệu ra dạng excel

- Thống kê dữ liệu
Nhà khoa học có thể lựa chọn các mục cần thống kê tại tab Thống kê. Sau khi lựa
chọn các tiêu chí thống kê, kết quả được thể hiện dưới dạng bảng số liệu tổng hợp. Khi
click và các số liệu, dữ liệu sẽ liên kết đến dữ liệu chi tiết, click chọn vào kết quả để xuất
dữ liệu ra dạng excel.

