
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Cơ sở dữ liệu sách điện tử Elsevier cung cấp

trong dự án Thư viện dùng chung bao gồm

571 sách điện tử được xuất bản từ năm 2017

trở về trước.

Toàn bộ sách được cấp quyền truy cập vĩnh

viễn trên giao diện trực tuyến.

Link truy cập: https://www.sciencedirect.com/

Phạm vi truy cập toàn văn

https://www.sciencedirect.com/


TRANG CHỦ

Thông tin đơn vị

Sau khi xác nhận quyền truy cập của đơn vị vào cơ sở dữ liệu, người dùng có thể 
truy cập toàn văn các dữ liệu trong phạm vi cung cấp



TRANG CHỦ - DUYỆT TÌM THEO CHỦ ĐỀ

Trang chủ

Thanh tìm kiếm nhanh 
theo các trường thông 
tin: Từ khoá, tên tác 
giả, tên tài liệu,…

Duyệt tìm các chủ đề, 
chủ đề con
Hiển thị các bài báo 
mới được xuất bản và 
phổ biến

Duyệt tìm theo chữ 
cái đầu của tài liệu



TRANG CHỦ - DUYỆT TÌM THEO CHỦ ĐỀ

Duyệt tìm theo tên tài liệu

1. Chọn mục “Journals & 
Books” để duyệt tìm theo 
tên tài liệu

2. Tìm kiếm tên tài liệu
3. Lọc tìm theo chủ đề
4. Tìm loại tài liệu là “Books”
5. Tìm các tài liệu được quyền 

truy cập toàn văn trong gói 
của dự án

6. Tải danh mục toàn bộ tài liệu 
trong gói của dự án

7. Duyệt tìm các kết quả
8. Lướt nhanh theo chữ cái đầu 

của tên tài liệu

1

2

3

4

5

6

7 8



Trang chủ một cuốn sách

1. Tên sách, loại tài liệu, năm 
xuất bản

2. Bìa sách, tên tác giả và các 
thông tin về sách

3. Duyệt theo mục lục
4. Tải toàn bộ cuốn sách
5. Tìm kiếm nội dung trong 

cuốn sách
6. Xem, download và trích dẫn 

theo từng/nhiều chương 
sách

7. Chi tiết thông tin sách
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Trang một chương sách

1. Thông tin cuốn sách, vị trí chương sách, tải nhanh chương và cả cuốn sách
2. Tên, tác giả chương sách, chia sẻ, trích dẫn chương sách
3. Nội dung tóm tắt và toàn văn chương sách
4. Mục lục chương và cả cuốn sách, danh sách các bảng biểu (nếu có)
5. Các nội dung có liên quan
6. Thông tin liên quan đến trích dẫn
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Tìm kiếm cơ bản/ Tìm kiếm nâng cao



Trang kết quả tìm kiếm
1. Các điều kiện tìm kiếm
2. Số kết quả tìm kiếm, đặt 

thông báo khi có kết quả mới
3. Lọc kết quả theo năm xuất 

bản, dạng dữ liệu (chương 
sách – book chapters), tên 
tài liệu và chủ đề

4. Xoá các bộ lọc
5. Cách thức hiển thị kết quả 

tìm kiếm
6. Tải hàng loạt hoặc trích xuất 

trích dẫn các chương sách
7. Thông tin tài liệu: dạng tài 

liệu, trạng thái truy cập (full 
text access), tên sách, tác giả 
và các thông tin khác

Lưu ý: Chỉ có trạng thái truy cập 
toàn văn mới có thể tải xuống PDF
8. Tải PDF, xem tóm tắt, xuất 

trích dẫn
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www.elsevier.com/scopus

Thank you
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