Thể lệ gửi bài
1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng đăng những công trình mới,
có giá trị khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ chưa
công bố ở bất kỳ tạp chí nào.
2. Mỗi bài không quá 5 trang, được định dạng thống nhất: Font chữ UNICODE, cỡ chữ
12, trên khổ giấy A4 (210mm x 297mm) kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo.
Lề trên: 30mm, lề dưới 35mm, lề trái 35mm, lề phải: 25mm. Cách dòng: 1,15.
3. Bài báo khoa học phải bao gồm các nội dung:
3.1. Tóm tắt (Tóm tắt ý tưởng và nội dung bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh
phải phản ánh được đầy đủ các kết quả và ý mới cơ bản của bài viết: 150 từ;
dưới mục tóm tắt tiếng Việt có “Từ khóa”, dưới mục tóm tắt tiếng Anh có
“Key Words” tối thiểu 5 từ hoặc cụm từ).
3.2. Đặt vấn đề (Tình trạng nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của
vấn đề).
3.3. Giải quyết vấn đề (Phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, nội
dung nghiên cứu đã thực hiện).
3.4. Kết quả nghiên cứu và Bình luận.
3.5. Kết luận.
3.6. Tài liệu tham khảo.
4. Phần tài liệu tham khảo chỉ nêu các tài liệu được trích dẫn trong bài và ghi theo
thứ tự như sau:
4.1. Đối với các tài liệu là sách, luận văn, báo cáo:
Tên tác giả hoặc Cơ quan ban hành, Tên sách (hoặc luận văn, báo cáo), Nhà
xuất bản, Năm xuất bản.
4.2. Đối với các tài liệu là bài báo:
Tên tác giả, “Tên bài báo”, Tên tạp chí, Tập(số), Nhà xuất bản, Năm xuất
bản, Số trang (từ trang-đến trang).
5. Ban Biên tập chỉ nhận những bài đã được định dạng rõ ràng, hình vẽ rõ nét, quy
cách đúng theo quy định (bản cứng và bản mềm bài đó). Nếu bài không được
đăng, Ban biên tập không trả lại bản thảo.
6. Cuối bài ghi rõ: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, email và chữ ký của tác giả.
7. Có thể sử dụng Mẫu định dạng bài báo khi viết bài tại địa chỉ:
www.kh-sdh.udn.vn: mục Tạp chí KH&CN (hoặc mục Văn bản hướng dẫn).
8. Thư từ, bài viết gửi theo địa chỉ:
Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng,
41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng,
ĐT: 0511.3 817 180, Fax: 0511.3 823 683,
E-mail: tapchikhcn@ud.edu.vn, http://www.ud.edu.vn/bankhcnmt/tapchi
Phụ trách phần tiếng Anh:
Đoàn Thanh Đức

Vi tính:
Huỳnh Thị Tâm Thương

Trình bày bìa:
La Thanh Hiền
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