
 1 

      

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

        CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA  
        http://www.vista.gov.vn 

      24 – 26 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.   

 

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG BỐ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT 

NAM - STD 
 

CSDL công bố KH&CN Việt Nam (STD) là CSDL đa ngành lớn nhất trong nước 

về tài liệu KH&CN Việt Nam công bố trên các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo/hội 

nghị, tuyển tập báo cáo, các xuất bản phẩm KH&CN của các địa phương. Diện bao quát 

của CSDL bao gồm các lĩnh vực: khoa học lịch sử, xã hội học, kinh tế học, pháp luật, văn 

hóa, giáo dục, tâm lý học, ngôn ngữ học, thông tin học, toán học, vật lý, cơ học, hóa học, 

sinh học, địa lý, thiên văn học, năng lượng, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, luyện kim, 

ngành  mỏ, chế tạo máy, công nghiệp thực phẩm, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy 

sản, thủy lợi, giao thông vận tải, thống kê, tiêu chuẩn hóa, bảo vệ môi trường, tài  nguyên 

thiên nhiên, đo lường, công tác sáng chế... Khối lượng hiện có: 230.000 biểu ghi về các 

bài trích trong các tạp chí, kỷ yếu Hội nghị KH&CN Việt Nam từ năm 1987 đến nay, 

trong đó gần 130.000 biểu ghi được kết nối toàn văn bài trích định dạng PDF. CSDL này 

được cập nhật hàng tuần và mỗi năm được bổ sung trên 11.000 tài liệu mới.  

             
DANH MỤC CÁC NGUỒN TIN CHỦ YẾU CỦA    

CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG BỐ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
 

1.  Biển & Bờ 

2.  Biển Việt Nam 

3.  Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin 

4.  Bản tin Khoa học và Công nghệ (Hà Nội) 

5.  Báo cáo chính và các tham luận tại hội nghị Toàn quốc về thực thi Quyền sở hữu trí 

tuệ tại Việt Nam 

6.  Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc 

lần thứ hai - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

7.  Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội thảo quốc gia lần thứ nhất 

- Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

8.  Báo cáo khoa học tại phiên họp toàn thể Hội nghị khoa học Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên năm 2002 

9.  Châu Mỹ ngày nay 

10.  Chứng khoán Việt Nam 



 2 

11.  Con số và sự kiện 

12.  Cây thuốc quý 

13.  Công nghiệp 

14.  Công nghệ thông tin & truyền thông 

15.  
Báo cáo tại Hội nghị Khoa học toàn quốc chuyên ngành sốt rét - ký sinh trùng - côn 

trùng. Giai đoạn 2001 - 2005. Tập 1 - Bệnh sốt rét 

16.  Báo cáo tại Hội thảo - Tập huấn Công nghệ Sấy ASEAN - Tiểu ban Nghiên cứu 

Năng lượng không truyền thống ASEAN 

17.  Cầu đường Việt Nam 

18.  Cơ khí Việt Nam 

19.  Dân chủ & Pháp luật 

20.  Dân tộc học 

21.  Dạy và Học ngày nay 

22.  Hoá học thế kỷ XXI vì sự phát triển bền vững: Tuyển tập các session: Tập I 

23.  Hoá học thế kỷ XXI vì sự phát triển bền vững: Tuyển tập các session: Tập II 

24.  Hoá học thế kỷ XXI vì sự phát triển bền vững: Tuyển tập các session: Tập III 

25.  Hàng hải Việt Nam 

26.  Hàng không Việt Nam 

27.  Hóa học và ứng dụng 

28.  Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XVII: Tuyển tập báo cáo khoa 

học 

29.  Hội nghị Khoa học lần thứ 20 - Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Bách khoa 

Hà Nội 1956 - 2006 

30.  Hội nghị khoa học lần thứ nhất: Tuyển tập các báo cáo - Trường Đại học Điện lực 

31.  Hội nghị Khoa học về Môi trường lần thứ nhất. Tuyển tập các báo cáo Khoa học - 

Bộ Quốc phòng 

32.  Hội nghị Khoa học Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 13 

33.  Hội nghị Khoa học Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 14 

34.  Hội nghị ngành da liễu 

35.  Hội nghị Quốc gia về chọn tạo giống lúa 

36.  Hội nghị toàn ngành Triển khai chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2010 và 

chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, 

khóa IX 

37.  Hội thảo khoa học đô thị và quy hoạch: Vấn đề và giải pháp 

38.  Hội thảo Phòng chống ung thư Tp. Hồ Chí Minh lần thứ 7 - Chuyên đề: Ung bướu 

học 

39.  Hội thảo về Thông tin sáng chế và Hiệp ước Hợp tác bằng sáng chế (PCT) 

40.  Khoa học & Tổ quốc 

41.  Khoa học công nghệ (Thanh Hóa) 

42.  Khoa học công nghệ xây dựng 
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43.  Khoa học kỹ thuật thú y 

44.  Khoa học thương mại 

45.  Khoa học và Công nghệ (Hà Nội) 

46.  Khoa học và công nghệ biển 

47.  Khoa học về phụ nữ 

48.  Khoa học đất 

49.  Khoa học, Công nghệ & Môi trường (Khánh Hòa)  

50.  Khu công nghiệp Việt Nam 

51.  Khảo cổ học 

52.  Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương 

53.  Kinh tế và dự báo 

54.  Kiểm định chất lượng nhà chung cư cao tầng: Báo cáo hội thảo 

55.  Kiến trúc Việt Nam 

56.  Kết quả nghiên cứu Khoa học và Công nghệ - Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 

57.  Kỷ yếu các công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ thành phố Cần 

Thơ: Giai đoạn 2001-2005 

58.  Kỷ yếu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Nghệ An: Thời 

kỳ 2001 - 2005 (Quyển I) 

59.  Kỷ yếu các đề tài, dự án khoa học - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

Tiền Giang 2001 - 2005 

60.  Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học giai đoạn 2001 - 2005 - Sở Khoa học và Công 

nghệ Sơn La 

61.  Kỷ yếu các đề tài, dự án khoa học & công nghệ tỉnh Nam Định giai đoạn 2000 - 

2005 

62.  Kỷ yếu Hội nghị khoa học Chính sách và quản lý khoa học, công nghệ 

63.  Kỷ yếu Hội nghị khoa học Công nghệ và Môi trường các tỉnh miền núi phía bắc lần 

thứ VIII - Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phú Thọ 

64.  Kỷ yếu Hội nghị khoa học, công nghệ, môi trường các tỉnh vùng Đồng bằng sông 

Hồng lần thứ V (Phần tham luận của các cơ quan khoa học công nghệ trung ương) 

65.  Kỷ yếu Hội nghị khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về đối thoại giữa các nền văn 

hóa và văn minh vì hòa bình và phát triển bền vững 

66.  Kỷ yếu Hội nghị mạng lưới Infoterra Việt Nam lần thứ III 

67.  Kỷ yếu Hội nghị ngành Thông tin Khoa học và công nghệ Lần thứ V 

68.  Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2005-2006 (Chào mừng 55 

năm ngày thành lập trường Đại học Sư phạm Hà Nội) 

69.  Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học trường Đại học Hải Phòng 

70.  Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

71.  Kỷ yếu Hội nghị tổng kết chương trình nông thôn miền núi (giai đoạn 1998-2002) 

72.  Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ giai 

đoạn 1996 - 2001 của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ 
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73.  Kỷ yếu Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ 1996 - 2001 của 

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam 

74.  Kỷ yếu hội nghị: Nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo định hướng xây dựng 

Đại học nghiên cứu tiên tiến 

75.  Kỷ yếu hội thảo khoa học 60 năm Ngành Sư phạm Việt Nam 

76.  Kỷ yếu hội thảo khoa học Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong thời đại toàn cầu 

hóa 

77.  Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ hai: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng 

công nghệ thông tin 

78.  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia lần thứ nhất về nghiên cứu, phát triển và ứng 

dụng công nghệ thông tin và truyền thông 

79.  Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ nhất: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng 

công nghệ thông tin 

80.  Kỷ yếu Hội thảo khoa học Tiếp cận xây dựng thư viện số ở Việt Nam: Hiện trạng và 

vấn đề 

81.  Kỷ yếu hội thảo khoa học Đổi mới phương pháp đánh giá đối với giáo dục phổ 

thông, cao đẳng và đại học sư phạm 

82.  Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Ngành Thông tin - thư viện trong xã hội thông tin 

83.  Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Những nhà nghiên cứu ngữ văn trẻ 

84.  Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học 

85.  Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng đào tạo đại học - sau đại học chuyên 

ngành giáo dục mầm non 

86.  Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Phát triển bền vững dựa trên tri thức 

87.  Kỷ yếu hội thảo khoa học: Đào tạo giáo viên công nghệ đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục phổ thông 

88.  Kỷ yếu hội thảo Kiểm soát và an toàn hóa chất 

89.  Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia: Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin. Chủ đề: 

Giáo dục điện tử (E - learning) 

90.  Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến trên thế giới 

91.  Kỷ yếu hội thảo toàn quốc về khai thác, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá 

92.  Kỷ yếu Hội thảo truyền thông môi trường: Đề án xây dựng kế hoạch hành động về 

truyền thông môi trường ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005 

93.  Kỷ yếu hội thảo Tăng cường công tác tiêu chuẩn hóa trong hoạt động Thông tin - tư 

liệu 

94.  Kỷ yếu Kết quả nghiên cứu Chiến lược và chính sách khoa học công nghệ năm 2004 

- 2005 

95.  Kỷ yếu Kết quả nghiên cứu Chiến lược và chính sách Khoa học và công nghệ năm 

2005 - 2006 

96.  Kỷ yếu Kết quả Nghiên cứu và Phát triển công nghệ giai đoạn 2001 - 2005: Chào 

mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Binh Dương lần thứ VIII (2005 - 2010) 

97.  Kỷ yếu: Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ hai về Nghiên cứu, phát triển và ứng 

dụng Công nghệ thông tin và truyền thông 

98.  Ký yếu hội nghị Khoa học và công nghệ các tỉnh miền Đông Nam Bộ lần thứ VIII 
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99.  Lý luận chính trị 

100.  Lý luận chính trị & truyền thông 

101.  Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin: Chủ đề Mã Nguồn mở: Kỷ yếu hội 

nghị quốc gia 

102.  Nghiên cứu châu Âu 

103.  Nghiên cứu con người 

104.  Nghiên cứu Gia đình và Giới 

105.  Nghiên cứu khoa học và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy địa lý: Kỷ yếu 

hội thảo khoa học. Khoa Địa lý - 50 năm xây dựng và phát triển. Trường đại học sư 

phạm Hà Nội, 2006 

106.  Nghiên cứu kinh tế 

107.  Nghiên cứu Lập pháp 

108.  Nghiên cứu lịch sử 

109.  Nghiên cứu Phát triển bền vững 

110.  Nghiên cứu quốc tế 

111.  Nghiên cứu Trung Quốc 

112.  Nghiên cứu tôn giáo 

113.  Nghiên cứu tài chính - kế toán 

114.  Nghiên cứu Đông Bắc Á 

115.  Nghiên cứu Đông Nam Á 

116.  Ngoại khoa 

117.  Người xây dựng 

118.  Nhà nước và pháp luật 

119.  Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới 

120.  Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học Sự sống: Báo cáo khoa học hội 

nghị toàn quốc lần thứ hai, nghiên cứu cơ bản trong sinh học, nông nghiệp, y học 

121.  Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong sinh học: Báo cáo khoa học hội nghị sinh học 

quốc gia 

122.  Năng lượng Việt Nam 

123.  Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục 

tiểu học giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

124.  Nông thôn mới 

125.  Phát triển kinh tế (TP HCM) 

126.  Quy hoạch Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tây đến năm 2010, có tầm nhìn tới năm 

2020 

127.  Quy hoạch xây dựng 

128.  Quản lý nhà nước 

129.  Sinh hoạt lý luận 

130.  TC Bảo hộ lao động 
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131.  TC Công nghiệp mỏ 

132.  TC Công nghệ ngân hàng 

133.  TC Công nghệ sinh học 

134.  TC các khoa học về Trái đất 

135.  TC Cộng sản 

136.  TC Dược học 

137.  TC Dược liệu 

138.  TC Dầu khí 

139.  TC Giao thông vận tải 

140.  TC Giáo dục 

141.  TC Hoạt động khoa học 

142.  TC Hán Nôm 

143.  TC Hóa học 

144.  TC khoa giáo 

145.  TC Khoa học (ĐHSP Hà Nội) 

146.  TC Khoa học chính trị 

147.  TC Khoa học giáo dục 

148.  TC Khoa học kỹ thuật nông nghiệp 

149.  TC Khoa học lâm nghiệp 

150.  TC Khoa học và Công nghệ 

151.  TC Khoa học và công nghệ nhiệt 

152.  TC Khoa học xã hội 

153.  TC Khí tượng thủy văn 

154.  TC Kinh tế & phát triển 

155.  TC Kiểm nghiệm thuốc 

156.  TC Kiểm toán 

157.  TC Kế toán 

158.  TC Khoa học Thể thao 

159.  TC Lao động và xã hội 

160.  TC Luật học 

161.  TC Lịch sử Đảng 

162.  TC Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông 

163.  TC Nghiên cứu Phật học 

164.  TC Nghiên cứu tài chính - kế toán 

165.  TC Nghiên cứu y dược học cổ truyền Việt Nam 

166.  TC Nghiên cứu y học 

167.  TC Nghiên cứu y học (Bệnh viện Nhi Trung ương) 
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168.  TC Ngân hàng 

169.  TC Ngôn ngữ 

170.  TC Nhà quản lý 

171.  TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

172.  TC Nông thôn mới 

173.  TC Phân tích hoá, lý và sinh học 

174.  TC Phát triển giáo dục 

175.  TC Phát triển khoa học - công nghệ 

176.  TC Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng 

177.  TC Quản lý kinh tế 

178.  TC Sinh học 

179.  TC Sinh lý học 

180.  TC Than 

181.  TC Thuế Nhà nước 

182.  TC Thông tin - Tư liệu 

183.  TC Thông tin y dược 

184.  TC Thương mại 

185.  TC Thị trường Giá cả 

186.  TC Thủy sản 

187.  TC Tim mạch học Việt Nam 

188.  TC Tin học ngân hàng 

189.  TC Tài chính doanh nghiệp 

190.  TC Văn thư Lưu trữ Việt Nam 

191.  TC Xây dựng 

192.  TC Xưa và Nay 

193.  TC Y dược học quân sự 

194.  TC Y học dự phòng 

195.  TC Y học thảm họa và bỏng 

196.  TC Y học thực hành 

197.  TC Y học Việt Nam 

198.  TC Điện & Đời sống 

199.  TC Điện lực 

200.  TC Điện tử và Tin học 

201.  TC Điện Việt Nam 

202.  TC Đông y 

203.  TC Địa chất 

204.  TC Địa chính 
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205.  Tham luận tại Hội thảo khoa học công nghệ với sự phát triển ngành chế tạo máy Việt 

Nam 

206.  Thanh tra Tài chính 

207.  Hội nghị toàn quốc lần thứ VI về tự động hóa (VICA 6) 

208.  Thông tin chuyên đề: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

209.  Thông tin Khoa học Thể thao 

210.  Thông tin Khoa học & Công nghệ (Lâm Đồng) 

211.  Thông tin Khoa học & Công nghệ (Phú Thọ) 

212.  Thông tin Khoa học & Công nghệ (Đồng Nai) 

213.  Thông tin Khoa học  và Công nghệ (Nghệ An) 

214.  Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 

215.  Thông tin Khoa học kỹ thuật và kinh tế bưu điện 

216.  Thông tin Khoa học thống kê 

217.  Thông tin Khoa học và Công nghệ (An Giang) 

218.  Thông tin Khoa học và Công nghệ (Bà Rịa - Vũng tàu) 

219.  Thông tin Khoa học và Công nghệ (Bắc Cạn) 

220.  Thông tin Khoa học và Công nghệ (Bình Phước) 

221.  Thông tin Khoa học và Công nghệ (Hưng Yên) 

222.  Thông tin Khoa học và Công nghệ (Quảng Bình) 

223.  Thông tin Khoa học và Công nghệ (Quảng Ngãi) 

224.  Thông tin Khoa học và Công nghệ (Quảng Ninh)  

225.  Thông tin Khoa học và Công nghệ (Sóc Trăng) 

226.  Thông tin Khoa học và Công nghệ (Thừa Thiên Huế) 

227.  Thông tin Khoa học và Công nghệ (Trà Vinh) 

228.  Thông tin Khoa học và Công nghệ (Tây Ninh) 

229.  Thông tin Khoa học và Công nghệ (Vĩnh Phúc) 

230.  Thông tin Khoa học và Công nghệ (Đắc Lắc) 

231.  Thông tin Khoa học và Công nghệ (Đồng Tháp) 

232.  Thông tin khoa học xã hội 

233.  Thông tin khảo sát thiết kế 

234.  Thông tin Tài chính 

235.  Thông tin Đối ngoại 

236.  Thương nghiệp - Thị trường Việt Nam 

237.  Thế giới vi tính 

238.  Thị trường Tài chính Tiền tệ 

239.  Thời báo Kinh tế Sài Gòn 

240.  Thời sự Y dược học 

241.  Thời sự Y học 
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242.  Tia sáng 

243.  Tin học Tài chính 

244.  Tin học và điều khiển học 

245.  Tin học và đời sống 

246.  Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

247.  Triết học 

248.  TT Công tác tư tưởng lý luận 

249.  TT Khoa học - kỹ thuật - kinh tế thủy sản 

250.  TT Khoa học công nghệ và kinh tế Thủy sản 

251.  TT Khoa học và công nghệ (Kon Tum) 

252.  TT Khoa học và Công nghệ Hạt nhân 

253.  Tuyên giáo 

254.  Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII 

255.  Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật địa vật lý Việt Nam lần thứ 4 - Hội 

Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam 

256.  Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 15 Đại học Mỏ - Địa chất 

257.  Tuyển tập Báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 16 - Đại học Mỏ - Địa chất 

258.  Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 17 - Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

259.  Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa chất. Hà Nội, 2005 

260.  Tuyển tập báo cáo Hội nghị Điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường 

261.  Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ lần thứ nhất-Hội giao lưu ngành 

Hoá học-Đại học Bách khoa-Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Sư phạm Hà Nội 

262.  Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng sản phẩm kim loại 

263.  Tuyển tập Báo cáo khoa học của sinh viên năm 2001 

264.  Tuyển tập Báo cáo khoa học của sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất 

265.  Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ hai về Sự cố và hư 

hỏng công trình xây dựng 

266.  Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ V: Khoa học và công nghệ 

hạt nhân 

267.  Tuyển tập Báo cáo Tổng kết chỉ đạo sản xuất và khuyến nông 2000 - 2003 

268.  Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XVI 

269.  Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học nhà nghiên cứu trẻ năm 2006 - Học viện Kỹ 

thuật Quân sự 

270.  Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ 

8 - Hội cơ học Việt Nam - Đại học Thái Nguyên 

271.  Tuyển tập Công trình Nghiên cứu Khoa học - công nghệ: Chăn nuôi ngan, ngỗng 

272.  Tuyển tập các báo cáo khoa học: Hội nghị toàn quốc lần thứ VI về tự động hoá 

273.  Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và công nghệ hoá học hữu cơ toàn quốc 

lần thứ 4 - Hội Hoá học Việt Nam 
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274.  Tuyển tập các công trình hội nghị khoa học và công nghệ hoá hữu cơ toàn quốc lần 

thứ 3 

275.  Tuyển tập các công trình khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập khoa Hoá học trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN 

276.  Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ - Địa chất 

277.  Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984-2004) 

278.  Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2006 

279.  Tuyển tập các Công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất, 

năm 2005 

280.  Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học-Trường Đại học Mỏ-Địa chất 

281.  Tuyển tập các kết quả chủ yếu của chương trình Điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ biển. Mã số KC.09 

282.  Tuyển tập Hội nghi Khoa học toàn quốc về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa - Kỷ niệm 

50 năm ngày thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

283.  Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng: QTCB '03 

284.  Tuyển tập Hội thảo khoa học quốc tế xi măng và công nghệ bê tông 

285.  Tâm lý học 

286.  Tư tưởng Văn hoá 

287.  Tài chính 

288.  Tài liệu Hội thảo thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu - đại học - doanh 

nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao 

289.  Tài liệu hội nghị khoa học lần thứ 7 của học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: 

Nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11 

290.  Tài liệu Hội nghị Khoa học lần thứ Tám - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn 

thông 

291.  Tài liệu Hội thảo: Sản phẩm mới, công nghệ mới Ngành Xây dựng 

292.  Tài nguyên và môi trường 

293.  Tài nguyên và môi trường biển - Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường biển 

294.  Tạp chí Khoa học giao thông vận tải 

295.  Tổ chức nhà nước 

296.  Tự động hóa ngày nay 

297.  Văn hóa - nghệ thuật 

298.  Vật lý ngày nay 

299.  Xây dựng Đảng 

300.  Xã hội học 

301.  Ô nhiễm nguồn nước do hoá chất nông nghiệp: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế tổ chức tại 

Hat Yai , Thái Lan. 

 

 


