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CSDL NƯỚC NGOÀI

Báo cáo viên: Lý Thị Tần

Email: tanlt@cesti.gov.vn
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÁCH THỨC TRUY CẬP

Cesti.gov.vn
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TÀI KHOẢN DÙNG THỬ

•Tên truy cập: ou2019

•Mật khẩu: ou2019
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Proquest SpringerLink
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 CSDL PROQUEST

• Phạm vi thông tin: từ 1905 đến nay 

• Bao trùm những nguồn dữ liệu cần thiết cho hoạt động 
nghiên cứu học thuật: Luận án, Luận văn, Tạp chí, Báo, 
Công trình nghiên cứu, Tình huống thực tiễn…

• Cung cấp dữ liệu học thuật đồng thời với các dữ liệu thương 
mại, chuyên ngành 

5

Xuất bản phẩm định kỳ Tạp chí học thuật, báo, tập san, ấn phẩm thương mại 17,000+ 

Luận án, Luận văn Có giá trị quan trọng về mặt học thuật 264,000+

Nghiên cứu thị trường & ngành 

công nghiệp

Phân tích chi tiết về phân khúc thị trường và các ngành 

công nghiệp – tập trung ở cấp độ khu vực và quốc gia

4,800+ báo cáo

Báo cáo hàng năm Mục tiêu, vị trí tài chính và triển vọng phát triển của các 

tập đoàn lớn trên toàn thế giới

7,200+

Kỷ yếu Hội nghị Phản ánh sự phát triển của hoạt động nghiên cứu – Là 

nơi đầu tiên 1 ý tưởng được chia sẻ.

1,000+

Công trình nghiên cứu Cập nhật các nghiên cứu theo tháng, hoặc thậm chí 

nhiều năm trước khi được đăng tải lên các tạp chí

26,100+

Videos Video đào tạo theo các chủ đề & quá trình điều dưỡng 450+

Hồ sơ Công ty Hoover Tổng quan, phân tích cạnh tranh và thông tin tài chính 

của công ty

43,200+

Tình huống kinh doanh Nguồn tài nguyên hữu ích từ những bộ sưu tập, tạp chí 

đáng chú ý cho các khóa học kinh doanh giảng dạy. 

6,000+

Báo cáo Quốc gia Tập trung phân tích kinh tế, chính trị, kinh doanh, hướng 

nghiệp … ở mỗi quốc gia

285,000+ bài tạp

chí 280+ báo cáo

Nguyễn Tô Quốc Thái 6
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Giao diện trang chủ CSDL Proquest
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Cách tìm kiếm thông dụng

• Tìm cơ bản

• Tìm nâng cao

• Duyệt tìm theo chủ đề

Nguyễn Tô Quốc Thái 8
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• CSDL cung cấp sách và tạp chí hàng đầu thế giới.

• Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và 
các cá nhân đạt giải khoa học.

• Tài liệu toàn văn:

• 3517 đầu tạp chí

• Hơn 6.7 triệu bài báo

• Hơn 4,3 triệu chương sách

• Hơn 1 triệu tài liệu tham khảo

• Phạm vi nội dung: Từ năm 1997 đến nay

• Bao quát 24 chủ đề

 CSDL SPRINGERLINK
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Giao diện trang chủ CSDL SpringerLink
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2. CÁCH THỨC TRUY CẬP 

• Truy cập thông qua website thư viện trường Đại học Công nghệ

lib.hutech.edu.vn
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User & password: 

userlib

3. HƯỚNG DẪN TRA CỨU
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1. CSDL PROQUEST

• Là CSDL toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay:

• 19.000 tạp chí (13.000 tạp chí toàn văn).

• 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học 
nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Y học, Công nghệ, 
Khoa học xã hội…

• Cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn.

• Thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các 
báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia.

• Cung cấp các hồ sơ doanh nghiệp, tài liệu hội nghị, 
thông tin từ các tờ báo quốc tế,…

Gõ thuật ngữ

tìm kiếm

1

2

Ví dụ: Tìm các tài liệu về kinh tế được xuất bản từ 
năm 2015 đến nay
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2. CSDL SpringerLink

• Tra cứu cơ bản

• Tìm nâng cao
VD: Library science -> Library AND science 

Tìm chính xác vị trí của các từ

VD: Library science -> Library  OR science 

Không có các từ -> Tương ứng toán tử NOT

Tìm với thuật ngữ nằm ở  nhan đề tài liệu

Tìm với tác giả của tài liệu
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• Tìm theo chủ đề

THÔNG TIN HỖ TRỢ

• Thư viện Cesti: thuvien@cesti.gov.vn

• doanthikimoanh1996@gmail.com

• baotrang815@gmail.com

• Ms Tần: tanlt@cesti.gov.vn
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