
THỂ LỆ BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ Y DƯỢC THỰC HÀNH 175 

 

Tạp chí Y dược thực hành 175 xuất bản 4 số thường kỳ/năm và các chuyên đề, đăng 

tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan về Y-Dược học trong nước và Quốc tế, 

thông tin về nghiên cứu và đào tạo. 

I. Một số yêu cầu về bài đăng công trình nghiên cứu khoa học: 

1. Bài gửi đăng công trình nghiên cứu khoa học chưa đăng ở bất kỳ tạp chí quốc gia nào. 

2. Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam. 

3. Bài gửi đăng bắt buộc phải đánh máy bằng tiếng Việt, rõ ràng, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, 

lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm. Một bài không dài quá 7 trang khổ A4, font Time New Roman 

cỡ 13. Các danh từ tiếng Việt Nam nếu dịch từ tiếng nước ngoài phải viết kèm theo tiếng 

nước ngoài. Các chữ viết tắt phải có chú thích các từ gốc của các chữ viết tắt. 

4. Trình tự các mục trong bài viết: 

a. Đầu đề (tiếng Việt và tiếng Anh). 

b. Họ và tên tác giả: không ghi học hàm, học vị, chức danh. Có ghi chú nơi công tác của 

tác giả. 

c. Nội dung: 

- Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh (tối đa 200 từ). 

- Đặt vấn đề, bao gồm cả phần mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 

- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. 

- Kết quả. 

- Bàn luận. 

- Kết luận. 

Chỉ sử dụng những bảng biểu, ảnh cần thiết và phải ghi chú thích rõ yêu cầu in vào 

đoạn nào trong bài, mỗi bài không quá 5 hình. 

d. Tài liệu tham khảo (không qua 10 tài liệu): Tài liệu tiếng Việt ghi trước, sau đó tài 

liệu tiếng nước ngoài. Tài liệu tham khảo ghi theo thứ tự: họ tên tác giả, năm xuất 

bản, tên cuốn sách, bài báo, tạp chí, số trang và trang tham khảo. 

5. Mỗi tác giả đứng tên đầu của bài báo chỉ được đăng tối đa một bài trong một số. Bài gửi 

đăng không trả lại bản thảo. Tác giả ghi số điện thoại và địa chỉ email vào cuối bài. 

II. Đối với các bài tổng quan, trao đổi học tập, thông tin, bài dịch, kiến thức thường 

thức: 

Đối với các bài tổng quan cần có đầy đủ các tài liệu tham khảo và nguồn số liệu đã 

được trích dẫn trong bài. Tác giả bài tổng quan ghi rõ chức danh, học hàm, học vị, chuyên 

ngành, cơ quan hoặc Hội chuyên khoa ở phần ghi chú cuối trang đầu tiên của bài viết. Bài 

tổng quan được đánh bằng tiếng Việt, dài không quá 7 trang khổ A4 (kể cả bảng biểu và tài 

liệu tham khảo). 

Các thông tin, bài dịch, kiến thức thường thức cần ghi rõ xuất xứ của nguồn tài liệu. 

Đối với bài dịch cần chụp toàn văn bản bài báo tiếng nước ngoài gửi kèm bài dịch. 

*Bài viết xin gửi về: Tòa soạn Tạp chí Y Dược thực hành 175, Bệnh viện Quân y 

175 – Số 786 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 

069.641192 hoặc gửi qua email: tapchiyduocthuchanh175@gmail.com  

mailto:tapchiyduocthuchanh175@gmail.com

