CHƯƠNG 1: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG WEBSITE
Chương này mô tả các bước đăng kí tài khoản dùng cho Tác giả, Chuyên gia phản
biện, Biên tập viên Tòa soạn.
Đối với Biên tập viên Tòa soạn, người quản trị website phải nâng cấp tài khoản thành
Editor thì tài khoản mới có hiệu lực sau khi đăng kí.
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1. Truy cập Trang chủ của Cơ quan Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

theo địa chỉ http://www.scienceandtechnology.com.vn/

01
2. Chọn Tạp chí mà bạn muốn nộp bài báo ở cột bên phải:
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3. Trang chủ của Tạp chí sẽ mở ra như sau:
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4. Đăng ký tài khoản với Tạp chí:
Để đăng ký tài khoản, click vào ô Register ở góc trên bên phải màn hình.

Bạn điền đầy đủ thông tin yêu cầu để đăng ký tài khoản theo mẫu sau:

 Tất cả các mục có dấu hoa thị (Tên, họ, liên kết, quốc gia, email, tên người dùng, mật
khẩu, mật khẩu lặp lại) là bắt buộc.
 Bạn sẽ được tự động đăng ký với tư cách là một Đọc giả và một Tác giả. Bạn được
quyền lựa chọn đăng ký làm chuyên gia phản biện hay không.
 Bạn sẽ không thể tự đăng ký vai trò biên tập (ví dụ: biên tập viên, biên tập viên Trưởng
chuyên ngành, biên tập viên ngôn ngữ, biên tập trình bày, người hiệu đính hoặc Quản
lý tạp chí).

Trang 9

5. Sau khi đăng ký, bạn có thể xem lại và thay đổi thông tin cá nhân.
Để xem và thay đổi thông tin, bạn cần đăng nhập (log in), sau đó click vào Tên người
dùng (username) ở góc trên, bên phải màn hình, chọn mục View Profile.

Tại đây, bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân, thông tin liên hệ, thay đổi vai trò, thêm hình
ảnh cá nhân, xác định cài đặt thông báo hoặc cập nhật mật khẩu của bạn bằng cách click
vào các tab ở trên.

6. Cài đặt lại Mật khẩu (Resetting your Password)
Bạn có thể đặt lại mật khẩu của mình bằng cách:
Bước 1. Đăng nhập vào tài khoản (Log in)
Bước 2. Chọn tên người dùng của bạn (Username)  chọn mục Xem hồ sơ (View Profile)
ở góc trên bên phải của màn hình
Bước 3. Chọn tab Mật khẩu (Password)
Bước 4. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn và sau đó nhập mật khẩu mới của bạn hai lần
Bước 5. Nhấn Lưu (Save)
Mật khẩu của bạn hiện đã được thay đổi.
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