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Hỗ trợ việc nghiên cứu hiệu quả 21 năm qua và tiếp tục tăng lên, Elsevier’s ScienceDirect cho phép khám phá các chủ đề 
rộng lớn:

Từ khoa học cơ bản đến những phát triển hiện tại và nghiên cứu mới lạ, các nhà nghiên cứu trên toàn thế
giới đang tải xuống hơn hai triệu tệp PDF có nội dung phù hợp mỗi ngày từ ScienceDirect.

Đăng ký ScienceDirect cho phép bạn truy cập kho dữ liệu khổng lồ các bài báo, sách toàn văn. Với hàng triệu
bài viết truy cập mở trong tầm tay bạn, bước quan trọng tiếp theo để khám phá là tùy thuộc vào bạn!

Hãy bắt đầu…

Social Sciences and Humanities

Life Sciences

Health Sciences

Physical Sciences and 
Engineering
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Tìm kiếm

Chức năng tìm kiếm ScienceDirect cung cấp vô số trường tìm kiếm, bộ lọc và cảnh báo để tập trung tìm kiếm và cải thiện quy 
trình làm việc của bạn. Đầu tiên, chọn cách tìm kiếm bạn thấy phù hợp.

Nếu bạn muốn một tìm kiếm rộng mà bạn có thể lọc các kết quả sau đó, hãy chuyển đến thanh tìm kiếm để tìm kiếm nhanh:

Nhập từ khóa, tên tác giả hoặc tên tạp chí hoặc sách để bắt đầu.
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Tìm kiếm

Bạn cũng có thể muốn bắt đầu với một tìm kiếm
hẹp, hãy chọn Tìm kiếm nâng cao Advanced 
Search, nơi bạn sẽ thấy việc tìm kiếm cụ thể dễ
dàng như thế nào. Các tìm kiếm trước đây của
bạn sẽ được lưu ở cuối trang giúp bạn có thể dễ 
dàng sử dụng lại trong các phiên làm việc sau.

Trên trang kết quả Tìm kiếm, bạn có thể:

• Lọc các bài báo truy cập mở/trong kho lưu trữ mở

• Xem các ấn phẩm được đề xuất

• Đặt cảnh báo tìm kiếm

• Tải xuống danh sách cảnh báo tìm kiếm dưới dạng .CSV

Chế độ xem các tab bộ lọc một phần của Tìm kiếm nâng cao

https://www.sciencedirect.com/search/advanced
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Duyệt tìm

Nếu bạn muốn bắt đầu trải nghiệm ScienceDirect của mình bằng cách duyệt qua nội dung thay vì tìm kiếm, 
chỉ cần nhấp vào Journals and Books phía trên bên phải trang chủ.

Duyệt tìm có khả năng tìm kiếm nâng cao và thành phần
URL đơn giản hơn.

• Tinh chỉnh các ấn phẩm theo miền và miền phụ

• Chọn loại ấn phẩm

• Chọn tạp chí chấp nhận bài nộp

• Chọn loại truy cập

https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books


ScienceDirect

Trang chủ tạp chí

Khi nghiên cứu của bạn đưa bạn đến trang chủ của một tạp chí, bạn có thể dễ dàng truy cập tất cả thông tin về tạp chí đó. Bạn
dành ít thời gian hơn để cố gắng tìm kiếm thông tin phù hợp và nhiều thời gian hơn để sử dụng những gì bạn tìm thấy trong 
quy trình làm việc của mình.

• Điều hướng được cải thiện cho 
phép bạn khám phá nội dung có
liên quan nhanh hơn

• Các chỉ báo truy cập giúp xác định
nội dung có sẵn, bao gồm cả truy 
cập mở

• Các liên kết dễ dàng để gửi bài viết
của bạn hoặc tìm Hướng dẫn cho 
tác giả
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Trang chủ tên sách

Khi truy cập 1 tên sách trên ScienceDirect, bạn sẽ thấy ngay rằng bạn đang tham khảo một nguồn chất lượng cao, đáng tin cậy.
Các trang chủ của cuốn sách bao gồm:

• Thông tin chi tiết của tên sách • Thời gian truy cập nhanh chóng• Các cách trực quan để điều hướng và tương tác với
nội dung

Ngoài ra, bạn có thể tiếp tục xem và duyệt sách trên nhiều thiết bị mọi lúc mọi nơi.

Chế độ xem trang chủ 1 tên sách mẫu trên máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại thông minh
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Trang chủ đề ScienceDirect
ScienceDirect Topics Trang chủ đề đã trở thành một tính năng phổ biến cho các nhà nghiên cứu và sinh viên muốn mở rộng sự
hiểu biết của họ về các thuật ngữ học thuật và kỹ thuật. Trang chủ đề đặc biệt hữu ích cho việc tham gia nghiên cứu liên ngành
hoặc chỉ để tìm hiểu hoặc hiểu rõ hơn về một khái niệm mới.

Các chủ đề tiết lộ thông tin ngữ cảnh ngắn gọn, được chọn lọc từ các sách tham khảo, nội dung có giá trị khi nào và ở đâu bạn
cần trong quy trình nghiên cứu tự nhiên của mình. Bạn có thể truy cập trang Chủ đề qua ScienceDirect và cũng có thể thông 
qua các công cụ tìm kiếm như Google.

Khi làm việc trong ScienceDirect, chỉ cần di chuột qua một từ được đánh dấu trong bài báo bạn đang đọc. Thông qua siêu liên 
kết, bạn có thể ngay lập tức đến một trang có nội dung cơ bản và có thẩm quyền cho thuật ngữ đó.

https://www.sciencedirect.com/topics/index
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Trang chủ đề ScienceDirect

Bạn có thể nhìn thấy

• Định nghĩa ngắn

• Các điều khoản liên quan

• Trích nội dung từ các sách có liên quan

• Computer Science
• Engineering
• Mathematics
• Physics and Astronomy
• Economics, Econometrics and Finance

• Food Science
• Materials Science and Materials Engineering
• Earth and Environmental Sciences
• Psychology
• Social Sciences

Thêm vào Mendeley, tải xuống dưới dạng PDF hoặc đặt cảnh báo
để lưu nguồn, mở khóa thông tin quan trọng và theo ngữ cảnh để
tìm câu trả lời bạn cần.

Nếu bạn đang sử dụng Google hoặc một công cụ tìm kiếm khác để biết thêm thông tin về một cụm từ, chỉ cần nhập cụm từ đó và
ScienceDirect, cụm từ đó sẽ xuất hiện. Với sự phân loại nâng cao trên tất cả 20 tên miền Chủ đề, các trang Chủ đề có sẵn cho 
nhiều lĩnh vực bao gồm:
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Đăng nhập tài khoản cá nhân

Bạn có thể ngăn chặn tình trạng quá tải thông tin bằng cách duy trì trạng thái đăng nhập trong khi duyệt và tìm kiếm trong 
ScienceDirect. Các đề xuất được cá nhân hóa sẽ làm cho nghiên cứu của bạn hiệu quả hơn. Bạn càng tương tác với
ScienceDirect khi đăng nhập các đề xuất càng trở nên chính xác và phù hợp hơn.
Hãy để chúng tôi giúp bạn hướng nội dung phù hợp đến bạn khi nào và ở đâu bạn cần trong quá trình nghiên cứu của mình. 
Chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ máy học và hoạt động trực tuyến của bạn để đề xuất nội dung được thiết kế riêng cho nhu cầu
của bạn.
Trên trang chủ, nhấp vào tên của bạn (tài khoản cá nhân) và sau đó 'My recommendations’ để xem thuật toán thích ứng của 
chúng tôi đã tìm thấy gì cho bạn.

Các đề xuất của tôi cung cấp cho bạn một danh sách đầy đủ các nội dung nghiên cứu được đề xuất mỗi tuần, được gửi cho bạn
qua email.

https://www.sciencedirect.com/user/recommendations
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Đặt lịch thông báo về nghiên cứu mới liên quan

Không giống như Đề xuất, Cảnh báo chỉ cho bạn biết về nghiên cứu mới đáp ứng tiêu chí của bạn.

Khi bạn đã tìm kiếm trong ScienceDirect hoặc các ấn phẩm đã duyệt qua, bạn có thể chọn đăng ký nhận thông báo. Đi tới
"Manage alerts", sau đó nhấp vào "Journal & Book series", “Search" hoặc cả hai. Bạn có thể chọn một ấn phẩm hoặc thực hiện
tìm kiếm để đặt cảnh báo bạn muốn.
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Theo dõi lịch sử đọc và tìm kiếm của bạn dễ dàng hơn

Khi đăng nhập, lịch sử Tìm kiếm và Đọc của bạn sẽ giúp
bạn theo dõi các hoạt động của mình.

100 bài báo gần đây nhất bạn đã xem sẽ được lưu vào
lịch sử đọc của bạn.

Sau đó, bạn có thể xem lại, lưu và xóa các mục khỏi lịch 
sử Đọc hoặc Tìm kiếm ScienceDirect của mình hoặc tải
xuống danh sách đầy đủ các mục nhập.

Sử dụng nút chuyển đổi ở đầu màn hình để dễ dàng bật
và tắt lịch sử của bạn.

Người dùng có thể quản lý lịch sử đọc và tùy chỉnh cài đặt
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Mendeley, trình quản lý tài liệu tham khảo miễn phí của Elsevier và mạng xã hội học thuật, được nhúng liền mạch trong 
ScienceDirect. Việc nhập tệp PDF và tài liệu tham khảo từ web là một phần quan trọng trong quy trình làm việc của nhiều nhà nghiên 
cứu, bạn có thể xuất trực tiếp các bài báo từ ScienceDirect vào thư viện Mendeley của mình

Khi bạn đã được xác thực trên ScienceDirect, Mendeley Importer sẽ nhận ra rằng bạn có quyền truy cập các tệp PDF toàn văn và bạn
có thể add to Mendeley chỉ với một cú nhấn chuột.

Xuất các chương sách của bạn từ ScienceDirect sang Mendeley

https://www.mendeley.com/newsfeed
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Chia sẻ các bài báo với đồng nghiệp của bạn chỉ với một cú nhấp chuột

Bạn có thể dễ dàng chia sẻ các bài viết ngay từ ScienceDirect thông qua tài khoản Facebook, LinkedIn, Twitter, Reddit hoặc
email của bạn.

Chỉ cần nhấp vào biểu tượng thích hợp và đăng những gì bạn muốn chia sẻ. Điều này sẽ cho phép bạn nhận phản hồi về các
phát hiện và ấn phẩm nhanh hơn từ các cộng tác viên, đồng nghiệp và sinh viên của bạn, tăng hiệu quả của bạn trong những
ngày làm việc vốn đã bận rộn.

Người dùng có thể chia sẻ bài viết với cộng đồng
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