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CHO HỌC VIÊN

CHUỖI HỘI THẢO TẬP HUẤN
1

6 ngày đào tạo tập trung (T10-T12/2017) kết hợp quá trình thực hành

2

Hỗ trợ trực tuyến từ chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm trong 3 tháng đào tạo

3

Được đào tạo kiến thức vững chắc để nâng cao chất lượng nghiên cứu &
công bố trên các xuất bản phẩm quốc tế

4

Cơ hội kết nối với cộng đồng nghiên cứu trong nước & quốc tế

5

Sử dụng miễn phí các công cụ hỗ trợ nghiên cứu hiệu quả như EEWOWW,
Kudos & tài khoản sử dụng các nguồn tin điện tử Scopus, ScienceDirect,
Springer, IEEE, Web of Science, Thomson Innovation Analyst, Incites…

6

Nhận Chứng chỉ đào tạo Quốc tế sau khi hoàn thành chương trình tập huấn
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Viết bài

MỤC TIÊU
KHÓA HỌC

HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU
& CÔNG BỐ
QUỐC TẾ
Công bố
quốc tế

• Định hướng phương pháp &
Quảng bá
Tối ưu hoá chất lượng nghiên cứu
nghiên cứu
đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật quốc tế.
• Bồi dưỡng phương thức tiến hành nghiên cứu,
xây dựng bản thảo, và bí quyết công bố quốc tế thành công.
• Gia tăng cơ hội và kinh nghiệm kết nối với cộng đồng nghiên cứu quốc tế.
• Hỗ trợ tăng tính nhận diện quốc tế của nghiên cứu đã được công bố.
• Ứng dụng các công cụ hỗ trợ & xử lý nguồn tin điện tử, phân tích số liệu uy tín.
• Tăng tính khả thi trong nghiên cứu và đổi mới thương mại hoá tại đơn vị.
• Hỗ trợ các trường đại học đạt thứ hạng cao thông qua các nghiên cứu chất lượng.
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Hướng dẫn học viên phát triển đề cương nghiên cứu, xác định rõ ràng
mục đích nghiên cứu / hành động / kết quả trước khi tiến hành nghiên cứu.
Sử dụng công cụ cần thiết bao gồm: chỉ số trích dẫn, kiểm tra tính nguyên
gốc và đạo văn, quản lý tài liệu tham khảo:
1. Tổng quan về phương pháp thực hành nghiên cứu hiệu quả
2. Các yếu tố quan trọng của đề cương nghiên cứu chất lượng quốc tế
3. Cách viết đề cương nghiên cứu chất lượng quốc tế
4. Bí quyết xây dựng bản thảo bằng các ứng dụng
5. Bí quyết viết bài báo đẳng cấp quốc tế

DIỄN GIẢ
TIẾN SĨ WONG WOEI FUH
Tổng Giám đốc Innovation Education Services, iGroup (Asia Paciﬁc)

Tiến sĩ Wong là cố vấn cấp cao về Education & Research tại Tập đoàn iGroup (Asia Paciﬁc). Ông đã bảo vệ luận án
tiến sĩ chuyên ngành Khoa học & Công nghệ Polymer tại Đại học Manchester (Anh) và MBA tại Đại học Louisville
(Hoa Kỳ). Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp thông tin, 10 năm là chuyên gia cố vấn ở Thomson
Reuters, Derwent, hiện ông đang tham gia nhiều dự án giáo dục với Lifelong Learning Institute (Singapore), triển khai
chương trình Research Excellence (Đại học Tenaga, Malaysia), Chương trình Phân tích trong Nghiên cứu (Đại học
Công nghệ Melaka, Malaysia), và nổi tiếng với vai trò tư vấn các phương pháp nghiên cứu, phát triển các kỹ năng cần
thiết trong nghiên cứu thực tế và sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ nghiên cứu để không chỉ nâng cao chất lượng
công trình khoa học mà còn gia tăng cơ hội quảng bá quốc tế.

TIẾN SĨ NADER ALE EBRAHIM
Nhà nghiên cứu và diễn giả, Viện Quản lý và Nghiên cứu, Đại học Malaya
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Hướng dẫn định dạng bản thảo nghiên cứu đạt tiêu chuẩn của các nhà
xuất bản và sử dụng các công cụ hiệu quả để nâng cao chất lượng văn bản.
1. Giới thiệu các kỹ năng và công cụ hỗ trợ định dạng bản thảo
chuyên nghiệp
2. Xây dựng chiến lược xuất bản hợp lý
3. Kỹ năng tóm tắt nghiên cứu bằng ngôn ngữ phổ thông

Phát triển kỹ năng Story Telling trong việc tái hiện mục tiêu nghiên cứu
& tăng khả năng nhận diện của nghiên cứu. Các mẹo cần thiết để làm chủ
kỹ năng “Stoty Telling” trong nghiên cứu
1. Tầm quan trọng của phổ biến nghiên cứu “hậu” công bố/xuất bản
2. Xây dựng câu chuyện nghiên cứu để lan tỏa giá trị và ảnh hưởng cho
kết quả nghiên cứu.
3. Bí quyết xây dựng mạng lưới nghiên cứu & xuất bản quốc tế hiệu quả
& bền vững

Với hơn 23 năm kinh nghiệm trong quản lý công nghệ và phát triển các sản phẩm mới về truy cập
mở, nâng cao khả năng nhận diện của công trình khoa học, các công cụ nghiên cứu và phân tích
thông tin thư mục, Tiến sĩ Nader là chuyên gia tư vấn quảng bá nghiên cứu cho nhiều trường đại học
tại Đông Nam Á. Ông cung cấp các tư vấn, hướng dẫn, và hỗ trợ các nhà khoa học phổ biến, quảng
bá, nâng cao khả năng nhận diện và chỉ số ảnh hưởng của nghiên cứu. Ông xây dựng bộ công cụ
có sẵn trên Internet giúp nhà khoa học tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng công trình khoa
học. Bộ công cụ này đã khiến Nader nổi danh trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học với hơn 330 hội
thảo trong và ngoài Đại học Malaya và hơn 100 bài viết công bố trên các tạp chí, kỷ yếu quốc tê.
Ông đạt giải thưởng trong nhiều cuộc thi nghiên cứu của các tổ chức danh giá như Thomson Reuter.

TIẾN SĨ HAN WEN CHANG
Chuyên gia tư vấn giải pháp, iGroup (Asia Paciﬁc)
Tiến sĩ Chang hoàn thành bậc tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Đài Loan. Các nghiên cứu của bà tập trung
vào việc đánh giá, phân tích các công trình khoa học được xuất bản quốc tế. Bà từng là chuyên gia
phân tích của Thomson Reuters và có nhiều năm kinh nghiệm hợp tác với nhiều trường đại học
danh giá trong khu vực ở Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc và Hong Kong. Bà được đánh giá là một
trong các chuyên gia cố vấn hàng đầu tại Đông Nam Á về phân tích dữ liệu thống kê và dịch vụ
thông tin, cung cấp các giải pháp hiệu quả gia tăng khả năng quảng bá, nhận diện của bài viết trên
các tạp chí uy tín cho nhiều đơn vị nghiên cứu và các phòng R&D trong khu vực.

TIẾN SĨ JENNIFER YONG
Chuyên gia tư vấn giải pháp, iGroup (Asia Paciﬁc)
Tiến sĩ Yong có hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khoa học thông tin phục vụ và hỗ
trợ nhiều đơn vị chính phủ giáo dục và y tế. Bà có hiểu biết sâu rộng về giải pháp thông tin trong
xuất bản và phát triển mạng lưới quan hệ rộng rãi với rất nhiều thư viện, trường đại học, tổ chức
nghiên cứu, trong đó có nhiều dự án tầm quốc gia như hệ thông thư viện ảo của Bộ GD&ĐT Brunei.
Bà là chuyên gia cung cấp tư vấn giải pháp thúc đẩy thực hành nghiên cứu hiệu quả nhất bằng cách
xây dựng các nội dung phù hợp, sử dụng phân tích và công cụ để nâng cao chất lượng nghiên cứu
của các cá nhân và tổ chức.
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