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Thời gian truy cập: đến 12/2019
Các kiểu tìm kiếm:
1- Tìm kiếm đơn giản:
+ Tìm theo từ khóa: Truy cập địa chỉ trên và gõ từ khóa cần tìm
kiếm và nhấn enter

+ Tìm theo chủ đề:

Gồm 4 chủ đề lớn và 24 chủ đề con, kích chuột vào chủ đề con sẽ hiển thị tên các
tạp chí trong chủ đề đó.

Bạn có thể rút gọn kết quả tìm bằng việc kích vào các chủ đề con. Các tạp chí được
sắp xếp theo vần chữ cái, bạn kích chuột vào các tên tạp chí để đọc các bài
viết trong tạp chí đã lựa chọn.

2- Tìm kiến nâng cao:
Kích chuột vào mục Advance Search từ trang chủ

+ Nhập từ khóa cần tìm
+ Lựa chọn các yếu tố để thu hẹp phạm vi tìm kiếm cho sát với yêu cầu
tìm: tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, ngành khoa học…)
+ Nhấn vào Search để tìm kiếm
+ Để tải các bài tạp chí nhấn vào PDF để tải

Hỗ trợ về việc truy cập CSDL xin liên hệ:
Thư viện Tạ Quang Bửu- Phòng Xử lý thông tin:
Ông Hoàng Ngọc Chi:
Email: chi.hoangngoc@hust.edu.vn, di động: 0906292098, CQ: 043.8694227
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hoặc ông Nguyễn Anh Tuấn:
Email: tuan.nguyenanh1@hust.edu.vn, di động 0913098368,CQ: 043.8694227
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Tất cả các máy tính nối mạng trường Đại học Bách khoa Hà Nội có thể truy cập
CSDL này
Bạn đọc cũng có thể đển sử dụng CSDL này tại phòng đa phương tiện (Phòng 313)
của Thư Viện Tạ Quang Bửu.
Bạn đọc là cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường có nhu cầu truy cập từ xa đề
nghị liên hệ với thư viện theo địa chỉ hỗ trợ ở trên.
Thư viện Tạ Quang Bửu trân trọng cảm ơn sự quan tâm từ Quý bạn đọc

