QUY TRÌNH CẬP NHẬT LÝ LỊCH KHOA HỌC TRỰC TUYẾN
Ban hành kèm thông báo số 129/TB-ĐHTN-KH&QHQT (ngày 22 tháng 01 năm 2019)

Bước 1: Vào website phòng Khoa học và quan hệ Quốc tế
+ Cách 1: truy cập https://www.ttn.edu.vn/ và vào website phòng KH&QHQT
tại
menu
KHCN

+ Cách 2: hoặc truy cập trực tiếp website phòng KH&QHQT tại địa chỉ:
http://tn.ttn.edu.vn:8080/khcn/
Bước 2: Đăng nhập tài khoản tại menu login ở Trang chủ của website phòng
KH&QHQT

+ Để nhận thông tin đăng nhập và kích hoạt tài khoản, truy cập vào đường link
https://goo.gl/forms/fmX2GqFVFqzfw7Pn1 và thực hiện theo hướng dẫn bên dưới:
 Bấm SIGN IN để đăng nhập (bằng tài khoản gmail):

 Điền thông tin cá nhân cần kích hoạt tài khoản vào form

 Bấm SUBMIT để gửi thông tin

 Trong trường hợp cần chỉnh sửa lại thông tin đã gửi, truy cập lại đường link
đăng ký bên trên, đăng nhập và chọn “Edit your response”

 Thông tin truy cập tài khoản sẽ được gửi về qua Email đăng ký trong thời gian
sớm nhất.
Bước 3: Sau khi đăng nhập, mỗi cán bộ phải thiết lập lại mật khẩu để đảm bảo an toàn
cho tài khoản
+ Vào mục Tài khoản

+ Vào phần “Sửa thông tin cá nhân” và thay đổi mật khẩu đăng nhập

Bước 4: Chỉnh sửa lý lịch khoa học (LLKH)
+ Vào mục CV và tìm LLKH trong menu các khoa hoặc phòng ban tương ứng

+ Mở LLKH và bấm vào biểu tượng trong hình bên dưới để thực hiện chỉnh
sửa

+ bấm “Lưu” để lưu lại các chỉnh sửa sau khi nhập dữ liệu

Lưu ý:
+ Để đăng hình profile cá nhân tác giả làm theo các bước sau:
- Chọn mục hình ảnh bên dưới trình soạn thảo văn bản

- Chọn hình ảnh cần tải và bấm tải lên trong menu up hình bên dưới
 Ảnh thuộc 1 trong các định dạng: jpg, png.
 Hình ảnh phải có kích thước 151 x 227 pixel và không lớn hơn.
 Đặt tên ảnh theo định dạng: Mã số cán bộ _ Tên cán bộ. Vd:
06000277_Nguyen_Van_A
 Nếu up ảnh mới, thêm số thứ tự 1, 2, 3 … sau tên ảnh để tránh trùng
với ảnh cũ đã tải lên. Vd: 06000277_Nguyen_Van_A_2

-Chèn ảnh theo vào “Địa chỉ ảnh” theo định dạng: images/[tên ảnh]. Vd:
images/04000234_Nguyen_Van_A_2.png

Bước 5: Thoát ra sau khi đăng nhập để đảm bảo an toàn tài khoản
+ Về lại trang chủ

+ Tìm menu Login ở góc phải bên dưới trang web và chọn “Thoát”

