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THÔNG BAO 
- 	, Tuyen chyn ca,  nhan..  chu tn deA  tai khoa hyc va congA  nghA 	tiç sau eAn sy 

S 	 • va chu tn nhiçmA  vi khoa hyc vaS  congA  nghçA  ho trçr sau tienA  sy- 

(dyt 2 nãm 2017) 

Chü tjch Vin Han lam Khoa hoc và Cong ngh Vit Nam dâ ban hành 
A  Quyet dnh•  soA  234/QD-VHL, ngay 27/2/2017 quy d•nh Qua,n ly chuang tnnh sau 

tin s5 to nguôn 1irc KHCN cho Vin Han lam KHCNVN. Toàn van quy djnh có 
the tim hiêu ti trang Web cüa Vin Han lam KHCNVN (www.vast.ac.vn) hoc 
trang Web cüa Hyc vin Khoa hyc và Cong ngh (www.gust.edu.vn). Hyc vin 
Khoa hoc và 

 
CA ngh la' dan vi duçic Vin Han lam KHCNVN giao to chüc 

thrc hin chuang trInh. 

Các irng viên trüng tuyn d tài KHCN sau tin s së duçic huOng hyc bng 
sau tiên s5 4,5 triu dOng/tháng tron 3 näm và chü trI dê tài nghiên cüu 300 triu 
dông/3 näm. Các img viên tthng tuyen nhim vu KHCN ho trçi sau tiên s5 sê ducic 
hu&ng hyc bong sau tin s5 4,5 triu dông/tháng trong 2 näm và chü tn nhim vi 
KHCN 60 triu dông/2 näm. Ung viên duçic quyên de' xuât mt hoc ca' hai loti 
hInh dê tài hotc nhim vi nói trên (neu tthng tuyên thI irng viên chi &rçic ch9n 
mt trong hai loai  hInh). 

Dat 1 nàm 2017, HQc vin KHCN dâ t chirc tuyn chyn duçic 21 d tài sau 
tiên s và 04 nhim vii ho trçl sau tiên s5. Nhäm tiêp tic khuyên khIch, t?o  diêu 
kin d các tin sy tré duçic tham gia nghiên cüu khoa hoc và lam chü nhim các 
d tài, du an nghiên ci'ru, Hoc vin KHCN thông báo tuyên chyn nhân chü tn 
tài khoa hyc và cong ngh sau tiên s và thu trI nhirn vi khoa h9c và cong ngh 
ho trcl sau tiên s5 dqt 2 näm 2017. Tiêu chi dOi vâi dê tài sau tiên si và thim vi 
h6 trcl sau tin s5 cu the nhu sau: 

1. Tiêu chi cüa dex  tài sau tin s5' 

1.1. Tiêu chi dEi vó'i chá nhiçm de' lài sau lii,, s9: 

Ca nhân dàng k lam chU nhirn d tài sau tin s (gm Cong dan Vit Nam 
và ngu1i nithc ngoài) phái dáp üng dông th?ii các tiêu chI sau: 

a) Co trInh do^ tin s5 (cia duçic cap bang tin s5 tai  thii dim däng kg); 

b) Không la' can bô biên ch cüa dan vi trong và ngoài Vin Han lam ti 
thii diem dê xuât dê tài; 

c) Co thx giói thiu cüa 02 nhà khoa hoc Co uy tin (trong do có ngu&i 
huóng dan là can bo^ khoa hoc cüa Vin Han lam); 

d) Trong 5 nam gn nht cong b6 dusc It nht 02 bài báo thuc danh m%lc 



1ST hoc là tác giãJdng tác già cüa 01 van bang PMSC/GPHI dâ duçic cp bang; 

d) Ducic lãnh dao  cUa co quan quán l dtrang sir (nu co) tao  diu kin d 
tham gia thirc hin dê tài sau tiên s5; 

e) Ducic lãnh dao  mt dan vi trirc thuc Vin Han lam (fbi trin khai th%rc 
hin del  tài) báo lãnh và cam kêt tao  diêu kiin c(y s& vat  chat, trang thiêt bj dé 
nghién ci'ru và lam vic tai m)t Phông thI nghim do dan vi quân l (Dan vi phôi 
hop triôn khai thixc hin de' tài sau tiên s5); 

g) Co chuyên ngành dào tao  phü hçip vâi huàng nghiên cüu d xuat; 

h) Không qua 45 tui tai  th?yi dim d xut de" tài sau tin s5; 

i) Dang không lam chü nhim d tài cp Bo^ trâ len tInh dn th?yi dim d 
xuât (tth nhim vi do qu5 Nafosted tài trçl và nhim vi.i Hçiptác quôc tê cap BO)  và 
không trong din "Không duçic giao lam chü nhim dê tài cap B trâ len". 

1.2. Tiêu ch,'dái vó'i del  lài sau tiEn s9: 

a) Dáp üng các yêu cu Chung cUa d tài sau tin s5; 

b) Cam kt cong bO^ It nht 01 bài báo thuc danh rniic 151 (la' tác giá drng 
ten dâu hoc tác giá lien h cüa bài bao); hoc It nhât 01 bang dc quyên 
PMSC/GPHI (Liru ': B&báo dâ dlr(yc dáng, bang d5c quyên PMSC/GPHI dâ 
dwçic cap bang tai thô'i diem nghim thu dê tai); 

c) Duçic Hi dng tu vn xác djnh nhim vu lira ch9n, giii thiu và lânh 
dao Hçc vin phê duyt thirc hin. 

2. Tiêu chi cüa nhi?m vii ho" trcr sau tin s5 	
A 2.1. Tieu chi doi voi chu nhiçm nh:çm vu ho lr(lsau lien sy 

Ca nhân dàng k lam Chu'nhim nhim vi h trq sau tin s (gm cong dan 
Vit Nam và ngithi nuóc ngoai) phái dáp irng dông thii các tiêu chi sau: 

a) Co trInh d tin s5 (dã duçic cp bang tin s5 tai  thôi dim dang kg); 

b) Không là can b biên ch8 cüa dan vi trong và ngoài Vin Han lam tai 
thai dim dê xuât nhim vi; 

c) Co thu giYi thiu cüa 02 nba khoa hoc có uy tin (trong do co' nguäi 
huâng dn là can b khoa hoc cUa Vin Han lam); 

d) Trong 5 näm gn nht cong b du(ic It nht 01 bài báo thuc danh 
mic 1ST hoc là tác giãldông tác giá cüa 01 van bang PMSC/GPHI dâ duqc cap 
bang; 

d) Duçic lânh dao  cüa cci quan quân l ducing si,r (nu có) tao diu kin d 
tham gia thirc hi en. nhim vi ho trçl sau tiên s; 

e) Duorc lânh dao môt dan vi trrc thuc Vin Han lam (ncii trin khai thrc 
hin nhim vii) bão lânh và cam kêt tao  diu kiin cci sâ vat  chat, trang thiêt bj d 
nghiôn cCru và lam vic tai mOt PhOng thi nghim do dan vi quán l (Dan vi phôi 
hop triên khai thrc hin nhim v11 ho trçi sau tien s5); 

g) Co chuyên ngành dào tao phü hçip vai huâng nghiên cüu & xut; 
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h) Không qua 45 tui tai  thyi dim c4ie^ xut nhim Vigi ho^ trçl sau tiên s; 

i) Dang không lam chIt nhim de' tài cp Bô tth len tInh dn th?ii dim d 
xut (trir nhim vi do qu5 Nafosted tâi trçi và thim vi Hcip tác quôc tê cap B) va 
không trong din "Không dirqc giao lam chIt nhim de' tài cap B 9^ trâ len"; 

2.2. Tiêu chidái vái nhim vy htr(rsau tiexn s9 
a) Dáp 1mg các yêu cu chung cIta nhim vi h6 trq sau tin s; 

b) Cam k& cong b0^ It nht 01 bai báo trên Tp chi chuyên ngành cIta Vin 
Han lam, tp chi quôc té hoc van bang PMSC/GPHI (Liiu : Bài báo dâ dàng, 
PMSC/GPHI dâ dwo'c cap bang tai th&i diem kêt thik nhiêm vy); 

c) Duçrc Hi dng tu van xác djnh nhim vi hra chn, giài thiu và Lành 
dao Hoc vin phê duyt thrc hin. 

Hc vin Khoa hc và Cong ngh trân trçng thong báo den các nhà khoa 
hoc trong và ngoài Vin Han lam KHCNVN biêt del  tham gia hoc giâi thiu 1mg 
viên tham gia chuang trInh. 

Thii han  du kin nhu sau: 

- Nhn hi so' dãng k: Trithc 17h00', ngày 05/7/2017; 
- To chlrc xem xet lira chon: Tü 10/7/2017 den 21/7/2017; 
- K hçip dông triên khai thrc hin: Tn.róc 05/8/2017. 

Thông tin, mu biu và hrnrng dn chi tit xin download trén trang Web cIta 
Hoc vin Khoa hoc và Cong ngh (www.gust.edu.vn). 

Don va h sa däng k (theo mJu, sd luttng. 02 b5) xin gIti dn Hc vin 
Khoa hc và Cong ngh8 theo dja chi: 

TS. Nguyn Diu Trinh, 
Phông Dào tao - Nghiên elm khoa hpc, 
DT: 0438399977; 0979881970 
Email: nguyendieutrinh70@gmai1.com  

Trân trong thông báo./. 

No'i n/scm: 
- Chu tch Viçn HL (del  bao cao); 
- PCT. Phan Ngoc Minh (d báo cáo); 
- Các Dan vi trrc thuOc Vin HL; 
- Các Vin, Trung tam nghiên cüu; 
- Các Tni?ng Di h9c, Cao clang; 
- Luu: VT, DT. 
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