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Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài là ấn phẩm khoa học chính thức của Trường Đại 
học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, kế thừa và phát triển Chuyên san Nghiên 
cứu Nước ngoài của Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí xuất bản 
định kỳ 06 số/năm (02 số tiếng Việt và 04 số tiếng Anh từ năm 2019 trở đi). Các bài 
gửi đến Tạp chí đều được các nhà khoa học có uy tín trong nước hoặc nước ngoài phản 
biện và được biên tập, chỉnh sửa chuyên nghiệp trước khi đăng.  

Hiện tại, các bài báo công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài đều được đăng 
kí DOI (Digital Object Identifier).  

Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng 
viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học... trong và ngoài nước đóng góp các công trình 
nghiên cứu có nội dung khoa học mới, chưa đăng và chưa được gửi đăng ở bất kỳ tạp 
chí nào thuộc các lĩnh vực: ngôn ngữ học, giáo dục ngoại ngữ/ngôn ngữ, quốc tế học 
hoặc các ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan để công bố trên Tạp chí. 

Theo Tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó 
giáo sư năm 2017, trong Danh mục tạp chí được tính điểm của một số HĐCDGS 
ngành, liên ngành có liên quan đến những lĩnh vực mà Tạp chí công bố như Ngôn ngữ 
học, Giáo dục học, Tâm lý học,... Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài được tính điểm 
công trình tối đa 1 điểm.  

Thể lệ gửi bài và các thông tin khác liên quan đến Tạp chí Nghiên cứu Nước 
ngoài, xin tham khảo tại website chính thức: https://js.vnu.edu.vn/FS/ hoặc gửi về địa 
chỉ email: tapchincnn@gmail.com  

 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
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