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Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản lý Nghiên cứu viên 

của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán 

Tháng 11/2014 

 

Chào mừng bạn đến với Hệ thống quản lý Nghiên cứu viên (RMS) của Viện Nghiên cứu cao 

cấp về Toán (VIASM). Đây là hệ thống quản lý trực tuyến Lý lịch Khoa học và Đề tài nghiên 

cứu của các ứng viên đăng ký làm việc tại VIASM. 

Bạn vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để đăng ký đề tài và cập nhật thông tin đầy đủ, 

chính xác nhất. Các thông tin bằng tiếng Việt cần được nhập đầy đủ dấu tiếng Việt. 

Đầu tiên bạn truy cập hệ thống tại địa chỉ rms.viasm.edu.vn qua bất kỳ trình duyệt Internet 

nào (Internet Explorer, Chrome, Firefox vv.). 

 

1. Đăng ký tài khoản trên hệ thống 

Mỗi một thành viên tham gia hệ thống bắt buộc phải có tài khoản riêng để đăng nhập hệ thống 

RMS của VIASM. Nếu bạn chưa có tài khoản bạn cần khởi tạo bằng cách nhấn nút Sign-

up/Đăng ký trong cửa sổ đầu tiên. 

Lưu ý: Tài khoản này sẽ gắn với email bạn khai báo, và bạn có thể sử dụng về sau và cho 

các đợt đăng ký làm việc tiếp theo tại Viện. 

http://rms.viasm.edu.vn/
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Một cửa sổ mới hiện ra: 

 

Bạn cần phải điền đầy đủ thông tin vào ô nhập có đánh dấu (*), sau đó nhấn nút Sign-up/Đăng 

ký tài khoản. Hệ thống sẽ gửi một email kích hoạt tài khoản đến email bạn đã khai báo. Để 

kích hoạt tài khoản, bạn cần phải mở email và click vào link kích hoạt được cung cấp trong 
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email. (Nếu bạn không nhận được email kích hoạt trong Inbox, vui lòng kiểm tra trong các thư 

mục Spam hoặc Junk mail). 

 

2. Đăng nhập 

Để bắt đầu vào hệ thống bạn cần nhấn nút Sign-in/Đăng nhập, sau đó gõ vào cửa sổ đăng 

nhập địa chỉ email (đầy đủ) và mật khẩu mình đã đăng ký khi khởi tạo tài khoản. 

 

3. Khai Lý lịch khoa học 

Khi đăng nhập hệ thống lần đầu tiên, bạn cần bắt đầu với phần Curiculum Vitae/Lý lịch 

khoa học, điền đủ thông tin vào các mục trong mỗi trang, sau đó mới nhấn nút Save (Lưu) 

hoặc Next (Tiếp tục) ở cuối trang để đến các trang khai báo tiếp theo. Trang cuối cùng của Lý 

lịch khoa học là trang Quick view. 

Các nút thể hiện từng trang của phần Lý lịch Khoa học: 

 

trong đó: 

- Help: Hướng dẫn chung về sử dụng chức năng khai báo Lý lịch Khoa học 

- Personal: những thông tin chung về bạn. 

- Education: thông tin về quá trình đào tạo của bạn qua ba văn bằng cao nhất. 
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- Employment: thông tin về cơ quan công tác, học tập cũng như những lần tới VIASM 

làm việc trước đây (nếu có). 

- Publications: những công trình tiêu biểu bạn đã công bố. 

- Quick view: xem lại những thông tin về Lý lịch khoa học đã được kê khai, cập nhật. 

- Research Proposal: link đến trang đăng ký đề tài làm việc tại VIASM. 

Lưu ý: 

- Các trường đánh dấu (*) là bắt buộc, bạn phải điền thông tin mới chuyển được sang 

trang khác. 

- Nếu bạn đã từng đến VIASM làm việc, bạn cần nhập thông tin trong phần Worked at 

VIASM before?/ Đã từng làm việc tại Viện? bằng cách click vào link Add (Thêm) và bổ 

sung thông tin theo từng lần đến Viện 

- Khi bấm nút Next (Tiếp tục) để chuyển sang trang sau, hệ thống sẽ tự động lưu thông 

tin bạn đã cập nhật. 

Sau khi điền đầy đủ thông tin của phần Lý lịch khoa học, bạn có thể xem lại toàn bộ lý lịch, in 

lý lịch và xuất file PDF để lưu trữ. 

 

Sau khi đã thực hiện xong các bước kê khai Lý lịch khoa học, bạn bấm nút Next (Tiếp tục) hệ 

thống sẽ đưa bạn trở lại trang chủ với giao diện sau để bạn đăng ký đề tài: 
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4. Đăng ký đề tài 

- Để đăng ký đề tài mới, bạn click vào link Research Projects (Hồ sơ nghiên cứu) và chọn nút 

Register for a new project/Đăng ký đề tài. 

 

- Để cập nhật thông tin vào đề tài đang soạn thảo, bạn click vào dòng tên đề tài trong cột để 

khai báo. Ứng viên là người Việt phải điền cả tên đề tài tiếng Anh và tên đề tài tiếng Việt. 

Lưu ý: Chỉ có Chủ nhiệm đề tài (trưởng nhóm hoặc cá nhân đăng ký làm việc độc lập) mới 

được đăng ký đề tài, chỉnh sửa hoặc cấp nhật thông tin ở phần này (trước khi gửi đến 

VIASM). 
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Các trang trong phần Đăng ký đề tài: 

- List of Projects: danh sách các đề tài bạn đang đăng ký, đang thực hiện hoặc đã thực 

hiện tại VIASM.  

- Help: hướng dẫn chung về phần Đăng ký đề tài. 

- Research Proposal: thông tin về đề tài đăng ký. Chỉ có Chủ nhiệm đề tài mới cập nhật, 

chỉnh sửa được thông tin phần này. 

- Recommendations: phần thông tin người giới thiệu. Dành riêng và là bắt buộc đối 

với ứng viên sau tiến sĩ hoặc ứng viên độc lập là tiến sĩ dưới 5 năm.  

- Financial Support: đăng ký tài trợ của mỗi thành viên trong đề tài đăng ký. 

- View Application: nơi Chủ nhiệm đề tài và các thành viên xem lại các thông tin về đề 

tài nhóm mình đã đăng ký. 

- Progress: xem trạng thái xét duyệt đề tài đăng ký hoặc trạng thái thực hiện đề tài. 

 

a. Phần khai báo của CNĐT: 
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CNĐT có nhiệm vụ khai báo đầy đủ thông tin liên quan đến đề tài, đặc biệt là các mục có đánh 

dấu (*). 

 

Để mời thêm các thành viên tham gia đề tài, CNĐT cần nhấn nút Invite your group 

members/ Mời thành viên. 
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Phần mô tả Description of the Research/Đề cương nghiên cứu đã được để mặc định các mục 

của đề cương trong ô nhập. CNĐT mô tả đề tài theo các mục đó hoặc upload file PDF đã soạn. 

File mô tả đã soạn cũng phải theo đúng cấu trúc này (hình dưới): 

 

 

Khi đã khai báo đủ thông tin cần thiết trong các bước, CNĐT cần phải nhấn nút View 

application để xem lại kỹ các thông tin của mình và các thành viên tham gia trước khi gửi 

(submit) đề tài đến Viện. Khi đề tài đã được gửi đến Viện, hệ thống sẽ đóng lại không cho 

CNĐT và các thành viên cập nhật chỉnh sửa đề tài đó cũng như các thông tin liên quan. 

 

b. Phần khai báo của thành viên 

Nếu bạn được mời là thành viên (hoặc khách mời, học viên) của đề tài thì CNĐT thông qua hệ 

thống sẽ gửi email đến bạn để mời tham gia.  

Bạn cần theo chỉ dẫn trong email mời tham gia, khai báo đầy đủ thông tin trong Curiculum 

Vitae/Lý lịch khoa học và thông tin liên quan tại trang Financial Support/Đăng ký xin tài 

trợ. Sau đó nhấn nút Save (Lưu). 

Khi bạn là thành viên của đề tài, mục List of Projects/Danh sách các đề tài sẽ hiển thị tên đề 

tài bạn được mời tham gia, nhưng bạn không chỉnh sửa cập nhật được mục này. 
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5. Theo dõi trạng thái đề tài đăng ký 

Sau khi đề tài được kê khai hay gửi đi, các thành viên trong đề tài có thể theo dõi trạng thái 

của đề tài tại trang Progress. 

 

6. Báo cáo cuối kỳ 

Trước khi kết thúc nghiên cứu tại VIASM, mỗi nghiên cứu viên cần cập nhật thông tin cho 

mục Project report/Báo cáo đề tài và nộp cho Viện.  

Báo cáo cuối kỳ này bao gồm các hoạt động mỗi thành viên đã thực hiện tại Viện (seminar, 

hội nghị/hội thảo vv.) và các kết quả nghiên cứu đã đạt được (công trình đã công bố, tiền ấn 

phẩm vv.).  
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7. Lấy lại mật khẩu 

Trong quá trình sử dụng vì một lý do nào đó bạn quên mật khẩu thì vẫn có thể lấy lại mật khẩu 

mới bằng tình năng Quên mật khẩu: 

 

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về cách sử dụng hệ thống RMS của VIASM, vui lòng liên hệ với 

Viện qua email application@viasm.edu.vn hoặc số điện thoại: 04 3623 1542./. 

mailto:application@viasm.edu.vn

