
Truy cập Tài liệu Trực tuyến 
Nguồn tài liệu / Đăng ký / Cách truy cập 

Giới thiệu 

Sinh viên, học viên, cán bộ và giảng viên tại ĐHQT được 
truy cập các nguồn tài liệu trực tuyến dưới đây: 

Nguồn tài liệu của 
Đại học Quốc tế 

Nguồn tài liệu của 
Thư viện Trung Tâm 

ĐHQG 

Nguồn tài liệu 
mở miễn phí 

Luận văn online 

2000 luận văn 

Academic OneFile 
Taylor & Francis 

Tạp chí đa ngành 
>16000 tạp chí 

Tạp chí khoa học, e-books 

15 cơ sở dữ liệu 

Tạp chí khoa học 
Open Access 

Phù hợp chuyên ngành 

Cơ sở dữ liệu 
tóm tắt 

Phù hợp chuyên ngành 



Tài khoản - Hỗ trợ 

Để thuận tiện trong việc sử dụng tài liệu trực tuyến, bạn đọc nên đăng ký 
tài khoản. Các tài khoản này sẽ giúp bạn truy cập được từ bất kỳ đâu: 

Tại Thư viện: 

 Quầy LibQuest - Thư viện Tầng 2 

Từ xa: 

 Email: LibQuest@hcmiu.edu.vn 

 Điện thoại: (08) 3724 4270  x  3947  

Nguồn tài liệu 
(Cơ sở dữ liệu) 

Truy cập 
trực tiếp 

Truy cập 
đăng nhập 

Cần lưu ý 

Academic OneFile 
(ĐHQT) 

Bằng máy tính 
tại trường 

Khi truy cập từ xa  Liên hệ LibQuest để đăng ký 
tài khoản từ xa nếu có nhu 
cầu 

Taylor & Francis 
(ĐHQT) 

Bằng máy tính 
tại trường 

Khi truy cập từ xa  Liên hệ LibQuest để đăng ký 
tài khoản từ xa nếu có nhu 
cầu 

Luận văn Online 
(ĐHQT) 

 Tài khoản Online 
Thesis 

 Liên hệ LibQuest: tài khoản 
được tạo trong vòng 1-2 
ngày làm việc 

 Thông tin tài khoản được 
xác nhận qua E-mail. Nếu 
không thấy email, vui lòng 
kiểm tra Spams/Junk mails 

Các cơ sở dữ liệu của 
Thư viện Trung Tâm 

(Tùy trường 
hợp) 

Tài khoản do 
TVTT cấp 

 Liên hệ LibQuest: Tài khoản 
được tạo trong vòng 2-3 
ngày đối với CBGV, và 4-6 
ngày đối với SV/HV 

 Thông tin tài khoản được 
xác nhận qua E-mail (được 
gửi từ Thư viện Trung Tâm 
ĐHQG). Nếu không thấy 
email, vui lòng kiểm tra 
Spams/Junk mails 



Truy cập tài liệu điện tử:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cần biết 

Truy cập không đăng nhập (On-Campus): Người dùng của ĐHQT có thể truy cập 
một số CSDL mà không cần đăng nhập khi sử dụng máy tính tại Thư viện và tại 
các cơ sở của trường (tùy thuộc vào địa chỉ IP của máy tính) 

Truy cập có đăng nhập (Off-Campus: Recommended): Chúng tôi khuyến khích 
người dùng đăng nhập để sử dụng, như vậy sẽ thuận tiện hơn trong việc truy 
cập từ xa và bằng các thiết bị cầm tay có 3G, v.v... 

Cách 1: Vào từng cơ sở dữ liệu 

library.hcmiu.edu.vn/research/database 

 Chọn CSDL muốn sử dụng 

 Cần đăng nhập để sử dụng trong một số 
trường hợp 

 Phù hợp cho người biết được CSDL nào phù 
hợp với đề tài 

Cách 2: Tìm kiếm trên nhiều CSDL 

library.hcmiu.edu.vn >>  

 Giới hạn tìm: trên các CSDL của Thư viện 
Trung Tâm 

 Đăng nhập khi tải toàn văn 

 Phù hợp cho người mới bắt đầu tìm hiểu 1 
đề tài 

http://library.hcmiu.edu.vn 


