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1. Cách thức truy cập 

 

Truy cập vào địa chỉ: www.cesti.gov.vn => Chọn “đăng nhập” 
 

click 

http://www.cesti.gov.vn/
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Nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp => click “đăng nhập” 
 

Chọn mục “Thư viện KH&CN” 
 

 

  xxxxxxx  

  xxxxxxx  

click 
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Chọn Cơ sở dữ liệu cần tra cứu 
 

click 
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Đăng nhập vào CSDL: 
 

 

 

 

Nhập Username 
và Password 

Nhấn 

 

Trang chủ 
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3. HƯỚNG DẪN TRA CỨU 

3.1: Basic Search: Tìm kiếm cơ bản 

Tìm kiếm bằng cách nhập thuật ngữ tương ứng với vấn đề mà bạn quan tâm. Cách này 

giúp tìm ra tất cả những tài liệu thuộc nhiều loại hình tài liệu khác nhau như báo, tạp chí, 

sách chuyên khảo dưới dạng tóm tắt hay toàn văn. 

 

 Các bước tìm kiếm 
 

 

Bước 1: Nhập thuật ngữ tìm 
 

Bước 2: Nhấn “Fulltext” hoặc “Peer reviewed” để giới hạn kết quả tìm là những bài 

toàn văn hoặc những tài liệu học thuật. 

Bước 3: Nhấn nút  hoặc phím “Enter” 

   Lưu ý: Thuật ngữ  được đặt vào dấu ngoặc kép thì kết quả tìm kiếm sẽ chính xác hơn 

1 3 

2 
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3.2. Advanced Search: Tìm nâng cao 

Tích hợp các chức năng để giới hạn hoặc mở rộng phạm vi tìm kiếm, giúp tìm được 

những kết quả chính xác nhất. 

 Các bước tìm kiếm 
 

 

 

 

Bước 1: Nhập thuật ngữ vào ô 

tìm kiếm. 

 

 Bước 2: Chọn trường tìm kiếm 

tương ứng. 

 

 Bước 3: Chọn toán tử để kết 

hợp các thuật ngữ. 

 Bước 4: Nhấn “Fulltext” hoặc 

“Peer reviewed” để giới hạn 

kết quả tìm là những bài toàn 

văn hoặc những tài liệu học 

thuật. 

 Bước 5: Giới hạn thời gian 

xuất bản tài liệu. 

1 2 

3 

4 

5 

http://search.proquest.com.dbonline.cesti.gov.vn/pqcentral/advanced?accountid=39958
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   Lưu ý về Toán tử tìm kiếm: 

o AND: Dùng để thu hẹp kết quả tìm. Ví dụ: “Economic” AND “Market” 

=> Kết quả chỉ xuất hiện những tài liệu viết về cả hai lĩnh vực Economic và 

Market . 

o OR: Mở rộng kết quả tìm. Ví dụ: “Economic” OR “Market” => Kết quả xuất 

hiện tất cả những tài liệu về Economic, về Market, về Economic và Market”. 

o NOT: Loại trừ kết quả tìm. Ví dụ: “Economic” NOT “Market” => Kết quả 

xuất hiện những tài liệu chỉ về Economic mà không viết về Market. 
 
 

   Giới hạn nguồn TL     Giới hạn loại hình TL  

   Giới hạn ngôn ngữ TL  

 Bước 6 

 Bước 7 
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 Kết quả tìm kiếm 
 
 

 Một số tiện ích 
 

Số lượng kết quả tìm được 

Hình ảnh ký hiệu 

loại hình TL: Bài 

báo, luận văn,… 

Xem toàn văn 

tài liệu 

Gợi ý thuật ngữ 

và biểu thức tìm 

liên. 
Trích xuất, gửi 

email, in,... 

Giới hạn kết 

quả tìm. 
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Các tiện ích khác: 

- Save search: Lưu kết quả tìm vào trang thông tin riêng vào bằng cách tạo tài khoản 

miễn phí. 

- Create alert: Thiết lập vấn đề mình quan tâm để nhận thông báo định kỳ qua địa 

chỉ email cá nhân. 

- Create RSS feed: Tạo thông báo để thấy được những tài liệu mới nhất khi CSDL 

có sự cập nhật. 
 

 

 

 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG! 

 
Hướng dẫn tra cứu thực hiện trên trình duyệt Google Chrome. Khách hàng sử dụng 

trình duyệt khác nếu gặp vấn đề xin liên hệ với nhân viên để được hỗ trợ 

 

Chi tiết xin liên hệ 
 

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TpHCM 

79 Trương Định, P. Bến Thành, Q1, Tp.HCM 

Phòng Tư liệu (lầu 6) 

ĐT: ( 028) 38. 232. 197 Fax: (028).3829.1957 

Email:   thuvien@cesti.gov.vn 

 


