
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 
Thư viện Trung 

Tâm ĐHQG 

 Tạp chí đa 
ngành: hơn 
16000 tựa 

 Luận văn: hơn 
2000 bản 

Nguồn tài liệu của 
Đại học Quốc tế 

15 cơ sở dữ liệu 



Tài khoản - Hỗ trợ 

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRỰC  TUYẾN! 

Người học có thể đăng ký sử dụng CSDL từ xa bằng cách 
điền Online Form theo đường link bên dưới: 

Tại Thư viện: 

 Quầy LibQuest - Thư viện Tầng 2 

Từ xa: 

 Website: library.hcmiu.edu.vn  

 Email: LibQuest@hcmiu.edu.vn 

 Điện thoại: (08) 3724 4270  x  3947  

http://library.hcmiu.edu.vn/db-registration 



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 

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 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 
đề tài 

http://library.hcmiu.edu.vn 


