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QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ 
 

1. MỤC ĐÍCH 

- Nhằm khuyến khích và tạo động lực phát triển nghiên cứu khoa học (NCKH) và công bố quốc 

tế trong chuyên ngành da liễu của các hội viên Liên Chi Hội Da Liễu TP.HCM. 

- Đảm bảo việc xét duyệt và tổ chức khen thưởng cho hội viên Liên Chi Hội Da Liễu TP.HCM 

được thống nhất, đúng quy định. 

- Nâng cao chất lượng và số lượng công bố quốc tế của hội viên Liên Chi Hội Da Liễu TP.HCM 

góp phần vào sự phát triển ngành da liễu Việt Nam. 

2. ĐỐI TƯỢNG 

❖ Đối tượng áp dụng: Hội viên Liên Chi Hội Da Liễu TP.HCM (hội viên chính thức và hội viên 

liên kết) là tác giả của các bài báo quốc tế. 

❖ Quy định về bài báo quốc tế:  

- Công trình nghiên cứu khoa học, vấn đề khoa học được thực hiện trong nước. 

- Công bố trên các tạp chí (journal) khoa học quốc tế uy tín trong vòng 5 năm tính đến ngày 

xét thưởng. 

- Mỗi bài báo quốc tế chỉ được xét thưởng 1 lần. 

3. CÁC KHÁI NIỆM 

- Tạp chí (journal) quốc tế uy tín: tạp chí thuộc một trong các danh mục ISI, SCOPUS, PUBMED. 

- Bài báo quốc tế: là công trình nghiên cứu khoa học, vấn đề khoa học được công bố trên các tạp chí 

quốc tế uy tín.  

- Tác giả thứ nhất (first author): tác giả đứng tên đầu tiên trong danh sách các tác giả của bài báo. 

- Tác giả liên hệ (corresponding author): tác giả chịu trách nhiệm liên hệ với ban biên tập tạp chí 

trong suốt quá trình xét duyệt để đăng bài báo. 

- Hội đồng khen thưởng nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế: Các thành viên Ban Thường vụ 

Liên chi hội, các chuyên gia (được mời) và đại diện nhà tài trợ (nếu có). 

4. NỘI DUNG KHEN THƯỞNG 

4.1. Khen thưởng hàng năm cho các tác giả bài báo 

  












