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Thực hiện công văn số 264/ĐHSP – KHCN&SĐH, ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Trường về tổ chức "Hội nghị
Tổng kết KHCN giai đoạn 2003 - 2008 và Xây dựng kế hoạch KHCN giai đoạn 2008 - 2020”, Trường đề nghị các
đơn vị họp xét đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong NCKH giai đoạn 2003 - 2008.
1.

Tiêu chuẩn

Cá nhân:
Đối tượng là cán bộ của trường có đề tài nghiên cứu khoa học, các công trình nghiên cứu công bố
trong giai đoạn 2003-2008 được hội đồng đánh giá loại Tốt, đúng thời hạn.
Công trình nghiên cứu có giá trị ứng dụng trong đào tạo, đặc biệt trong đào tạo sau đại học, trong
thực tiễn kinh tế xã hội.
Tập thể:
Hoàn thành các nhiệm vụ KHCN của Trường trong giai đoạn 2003-2008.
Tổ chức thành công các hội nghị hội thảo khoa học cho cán bộ và sinh viên.
Tập thể giảng viên có nhiều công trình nghiên cứu đã đăng ký thực hiện đúng hạn, có kết quả Tốt.

2.

Hồ sơ

:

Bản kê khai thành tích trong nghiên cứu khoa học (của cá nhân, hoặc đơn vị): nêu rõ số lượng công trình
khoa học, kết quả nghiên cứu, mức độ ứng dụng…
Tên công trình, mã số, kết quả nghiên cứu, mức độ ứng dụng (biên bản hội đồng nghiệm thu đối với các đề
tài liên kết thực hiện với đơn vị ngoài trường).
Bài báo khoa học: Photo bìa tạp chí, mục lục kèm theo (đối với tạp chí khoa học không phải của trường)
Biên bản đề xuất của đơn vị.
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3.

Thời gian

:

Các đơn vị tham khảo danh mục công trình tại website http://www.khcn.hcmup.edu.vn
Thông tin phản hồi cho Phòng KHCN&SĐH về các công trình của cá nhân, kết quả ứng dụng theo địa chỉ
email: khcnsdh@gmail.com, để Phòng cập nhật công bố.
Thời gian: trước ngày 02.11.2008.
Trường đề nghị các đơn vị triễn khai kế hoạch đúng thời gian trên./.
Nơi nhận:
- Như trên ;
- Lưu : TCHC, KHCN-SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng
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