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Quáng Nam, ngày 14 tháng 12 näm 2018

THÔNG BAO sO 1
V vic t chIrc Hi thão khoa hçc Sinh viên 1n thfr 5
"NGHIEN cUt KHOA HQC VA UNG DVNG NGHE NGHIP"

* Trithng Dai hQc Quàng Nam t chirc HOi thão khoa h9c Sinh viên IAn thr 5 vài chü
dê "Nghien cáu Khoa h9c và (Ing dyng nghã nghip" vâi các ni dung cii th sau:
1.Mycdich
- Tao din dan khoa hQc d sinh vien nhà tnrng CO ca hOi gap gi, giao hru, trao dôi
kinh nghim trong hoat dng nghiên ciru khoa h9c;
- Tao dieu kin dé sinh viên cong bô các kêt qua nghiên efru khoa hoc, thing bay
san phm nghiên cthi, trng di,ing khoa h9c cong ngh, phát triên k nAng can thiêt trong
hoat dng nghien ci.iru khoa h9c, gOp phân xay drng dOi ngU can b tré CO trmnh dO cao
trong tucmg lai và nãng cao chat krçing dào tao;
- Tao diêu kiin d sinh viên trung bay, trinh diên các mô hInh sang tao, giãi pháp k
thut crng ding trong ngh nghip vã di song.
2. Ni dung Hi thão
Các bài viêt và san phãm nghiên ci'xu tp trung vão các lTnh vvc chuyén môn: khoa
h9c tr nhiên, k thut — cong ngh, khoa h9c x hOi — nhân van, khoa h9c giáo dic; các
tiên bO khoa h9c — k thut và irng diing trong nghê nghip và d?ñ song.
Các ITnh viyc nghiên cüu cy thêcüa hi thão:
1)Cong ngh thông tin (phân mêm, giãi pháp k thut, ...)
2) Kinh tê (Quãn trj kinh doanh, Kê toán, Tài chInh, Kinh té phát triên, ...)
3)van hóa, Du ljch, Ljch sü, DIa 1),
4) Vt 1, Hóa hçc, Sinh h9c, Báo v thirc vet, K$ thut nông nghip,
5) Toánh9c
6) Ngoi ngü
7) VAn h9c và Cong tác xA hOi
8) Tâni 1 và Giáo diic, Li 1un chInh trj
9) Tiêu h9c — Mâm non
10)Các linh vrc khác: Ngh thut, Triêt h9c, Kinh tê chInh trj, Giáo dic th chat và
quôc phOng.....
3. Thôi gian và dja dim
-Thôigian:
+ Thyi gian nhn san phAm nghiên cCru: han cuôi vão ngày 08/03/20 19
+ Thii gian th chtrc HOi thão: dr kiên thang 4 nAm 2019
- Oja dim: Trung tam HOi thão tru&ng Dai h9c Quãng Nam
4. Thành phAn tham di Hi thão:
- Toãn the sinh viên cüa Nhà tnrông;
- Các cong chi.'rc viên chirc, giãng vién trong Tnring.
5. Các Ioi hInh và san phm gui tham di Hi thão
(1) Bài bdo: Bài báo duçic trInh bay bang tiêng Vit trên khO giây A4, theo khuôn dung
sau: Font chtr Times New Roman (Unicode), c ch 12, dan dàng 1 line, Paper size: width:
21cm, height: 29,7 cm, Margin: top: 2cm, bottom: 2cm, left: 3cm, right: 2cm.

Cu trüc bài báo theo mu dinh kern.
Dung luçing bài báo: Không qua i 0 trang A4.
Bâi báo ghi rO thông tin tác giá: HQ ten, lap, ngthi hisàng dan, dja chi lien 1c (Din
thoai và E-mail).
(2) San phãm nghiên cáu de cp trong bài bdo (niu có):
- Các mô hInh sang tao phiic vii giãng day, hçc tp và cuc song;
- Giãi pháp k7 thut, üng diing khoa hc cong ngh trong nghê nghip và d&i sng;
- Các phân mêm và cac frng diing, ...;
- Tác phm sang tao, ngh thut;
- Các san phm khoa h9c khác.
6. Giãi thuông: Ban tO chrc së có các hinh thirc khen thuâng cho cac cá nhan,
nhóm sinh viên và các khoa chuyên mon có cong trinh nghiên ccru và san phrn dat chit
hrçmg.
7. Triên khai thc hin:
- Các khoa chuyên mon can cir vào chuyên ngành dào tao có trách nhirn phãn
cong giãng viên huàng dn cho sinh viênlnhóm sinh viên trién khai thc hin. Dng th&i
to chcrc chain ch9n các bài viêt, san phâm nghiên cCru và dê xuAt ic cong trInh nghiên
cthi có chat lucmg tham gia hi tháo. Vê so lircing tham gia, It nhát 5 cong trmnh nghién
ciru dôi vài mi lap Dai hQc vã It nhât 2 cong trmnh nghién ctru dôi vài mi lap Cao ding.
- Doàn thanh niên, Hi sinh viên t6 chtrc phát dng sinh viên trong toàn tnräng
tIch circ tham gia nghiên c(ru và gi'ri sAn ph.m tham dr.
8. Dja chi lien h và gui bài, np san phm:
Bài báo, san pharn tham di Hi thão xin vui lông gui ye Ban to chc den hét ngày
08/03/2019 theo dja chi sau:
Phông Quãn l khoa h9c và Hqp tác quOc té — Tnrông Dai h9c Quãng Nam - 102
&rrng Hung Vwmg — Thãnh phô Tam K' — Tinh Quãng Nam.
So din thoai: 0235. 3829265;
Email: nghiencuukhoahocsinhviendhqngmail.com
Các Khoa chuyên môn, Doãn tnthng Hi sinh viên, giãng vién, sinh viên trong toãn
tru?mg triên khai và thirc hin thông báo nay dé hi thão thành cOng tOt dçp.
Trãn tr9ng1.
No'inhn:
. JIIU TRU1NG
- Các dan vj, giãng viên và sinh viên toàn Tnring
- Hiu tnràng;
- Phó Hiu tnrông;
- c-Office
- Ltru: VT, QLKH&HTQT
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