HƯỚNG DẪN
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN BÁO CÁO VIÊN VÀ ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI
NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 37 CỦA ĐẠI HỌC Y DƯỢC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Kính chào quý Thầy, cô!
Hiện tại trên trang chủ của website Hội nghị Khoa học khoa học Kỹ thuật lần
thứ 37 (gọi tắt là Hội nghị 37) của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh có các phần
đăng ký thông tin sau:
A. Đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị (dành cho các đại biểu không phải là báo
cáo viên, có nhu cầu tham gia hội nghị để nhận chứng nhận CME hoặc tham
dự Hội nghị hoặc trao đổi học thuật, tìm kiếm đối tác NCKH,...) – Thẻ “ĐĂNG
KÝ THAM DỰ”
B. Đăng ký thông tin báo cáo viên, đề tài tham dự Hội nghị– Thẻ “THÔNG TIN
BÁO CÁO VIÊN”. Báo viên tự đăng ký thông tin và tải file abstract đề tài
báo cáo vào hệ thống.
Hướng dẫn cụ thể việc đăng ký ở mục A và B được mô tả ở trang tiếp theo

Hướng dẫn đăng ký thông tin đại biểu

A. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ (4 bước)
Bước 1: Đại biểu gõ đường dẫn http://hnkhkt.ump.edu.vn/ vào trình duyệt, giao
diện sau sẽ xuất hiện:

Bước 2: click chọn thẻ ĐĂNG KÝ THAM DỰ và nhập thông tin

Khi giao diện trên xuất hiện, đại biểu nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc được yêu
cầu.
Bước 3: đại biểu nhấp chuột trái vào nút Preview (xem hình phía dưới) để xem lại
thông tin đã nhập.

Hướng dẫn đăng ký thông tin đại biểu

Khi đó giao diện sau sẽ xuất hiện để đại biểu kiểm tra thông tin

Nếu có chỉnh sửa lại thông tin, đại biểu nhấp chuột trái vào nút “PREVIOUS” để
chỉnh sửa lại thông tin.
Bước 4: Đại biểu nhấp chuột trái nút “SUBMIT” để hoàn tất việc đăng ký.
Trong quá trình thực hiện, Thầy, Cô gặp khó khăn vướng mắc, vui lòng liên lạc với
nhóm hỗ trợ của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh theo hộp thư điện tử
nghiencuukhoahoc@ump.edu.vn hoặc điện thoại:
1. ThS. Hoàng Thị Phương (P. Nghiên cứu khoa học-Công nghệ): 090 876 1055
2. CN. Hứa Hồng Quang (IT): huahongquang@ump.edu.vn
Trân trọng kính chào./.

