CÂU HỎI THƯỜNG GẶP – FAQ
1. Hội thảo có Proceeding không?
BTC (Hiệp hội CDE Hàn Quốc) sẽ có Proceeding cho Hội thảo (Dưới dạng
bản điện tử pdf hoặc bản in) do chính hiệp hội CDE thực hiện trực tiếp.
2. Tác giả có bắt buộc phải nộp full paper trước Hôi thảo không?
Tác giả không bắt buộc phải gửi full paper. Với các bài báo cáo chất lượng
tốt, Ban tổ chức sẽ hướng dẫn các học giả hoàn thành full paper và gửi lên
tạp chí Journal of Computational Design & Engineering (jcde.org) để
review và đăng nếu đạt sau quá trình xét duyệt. Bài đăng sẽ thuộc Special
Issue của JCDE dành cho hội thảo lần này.
* Tạp chí được host bởi science direct, được index bởi google scholar,
Scopus và được đưa vào danh sách ESCI - danh sách "dự bị" cho SCIE.

3. Tôi gặp khó khăn trong quá trình gửi Bản tóm tắt thì được hỗ trợ thế nào?
Tác giả gặp khó khăn trong quá trình gửi bài cũng như thời hạn nộp Báo cáo
tóm tắt, MES LAB sẽ hỗ trợ tối đa các thủ tục để hoàn thiện, gửi bài.

4. Mức phí tham dự như thế nào đối với từng đối tượng tham gia
- Học giả Việt Nam: 100 USD
- Sinh viên: Miễn phí
- Doanh nghiệp, các đối tượng khác: 200 USD (Gồm: Hội thảo khoa học
và Đào tạo kỹ thuật)
5. Phí tham dự được thanh toán như thế nào
Có 2 cách thanh toán:
- Qua thẻ tín dụng
+ Các loại thẻ được chấp nhận: Visa, Master Card, American Express và
JCB
+ Thanh toán qua thẻ tín dụng chỉ chấp nhận xác nhận off-line
+ Điền thông tin theo mẫu dưới và gửi cho Ban tổ chức (Fax:+82-2-5016863 / E-mail: society@cde.or.kr), yêu cầu chữ ký của người chuyển ở cuối

mẫu đăng ký.
Mẫu: Download
- Chuyển khoản
+ Chủ tài khoản: Society for Computational Design and Engineering
(SCDE)
+ Số tài khoản: 1005-600-171078
+ Tên ngân hàng: WOORI BANK
+ Mã nhận dạng: HVBKKRSEXXX
+ Địa chỉ ngân hàng: 1585 SANGAM-DONG, MAPOGU, SEOUL,
KOREA
+ Lý do chuyển khoản: ISCDE2017 [last name] [first name]
* Lưu ý
• Chuyển khoản phải kèm theo bản sao xác nhận của ngân hàng.
• Tất cả các khoản phí chuyển khoản ngân hàng do người đăng ký chi
trả. Trong trường hợp thanh toán trực tiếp, Người đăng ký phải thanh
toán tại chỗ tại bàn đăng ký.
• Phí tham dự phải được chuyển theo tên người đăng ký và phải ghi trên
phiếu biên nhận.
6. Hủy đăng ký
- Việc hoàn lại phí đăng tham dự với các yêu cầu hủy đăng ký được thư ký
chấp nhận, hạn cuối 31/10/2017. Chỉ những yêu cầu hủy đăng ký được gửi
bằng văn bản (Qua e-mail hoặc bản fax) mới được chấp thuận.
- Phí quản lý (Phí chuyển tiền, phí hủy bỏ thanh toán đối với thanh toán
bằng thẻ tín dụng) sẽ tính trong phí hoàn lại.
- Việc hoàn phí không được chấp thuận từ sau ngày 1/11/2017.
* Mọi khó khăn trong quá trình đăng ký, thanh toán phí tham dự, vui lòng
liên hệ MES LAB để được hỗ trợ.
Email: meslab@meslab.vn – Hotline: (+84) 091 751 9900
MES LAB Co., Ltd

