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THÔNG BÁO
V/v Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến
Bạn đọc VLUTE thân mếm!!!!
Hiện Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM trực thuộc Sở Khoa
học và Công nghệ TP.HCM đang triển khai chính sách chia sẻ nguồn lực thông tin, hỗ trợ
công tác nghiên cứu và tìm kiếm thông tin cho các cán bộ nghiên cứu thông qua dich vụ
“Bạn đọc trực tuyến” của Trung tâm Thông tin KH& CN TP. HCM với mức phí
300.000đ/năm và 150.000đ/năm đối với sinh viên.
Khi sử dụng dịch vụ bạn đọc được cấp tài khoản truy cập trực tuyến cho phép tự
tra cứu và khai thác toàn văn các nguồn tin phong phú và có giá trị cao qua các CSDL
trong nước và ngoài nước hiện có tại Trung tâm thông qua website: www.cesti.gov.vn.
Cụ thể gồm các CSDL sau:
1. CSDL toàn văn ProQuest
2. CSDL toàn văn tạp chí SpringerLink
3. CSDL thư mục Đề tài nghiên cứu cấp quốc gia.
4. CSDL thư mục Đề tài nghiên cứu TP.HCM
5. CSDL toàn văn Thông tin khảo sát đề tài.
6. CSDL toàn văn tạp chí chuyên ngành KH&CN.
7. CSDL Tiêu chuẩn.

Ngoài ra, bạn đọc cũng sẽ được hỗ trợ: Cung cấp tài liệu toàn văn hoàn toàn miễn
phí có trong CSDL Sciencedirect và CSDL IEEE Xplore…
thông qua 2 website: www.sciencedirect.com và www.ieeexplore.ieee.org.
Hướng dẫn đăng ký: download file hướng dẫn đăng ký, phiếu đăng ký.
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