
• ProQuest Central là CSDL toàn văn đa ngành lớn nhất trên thế giới hiện nay.

• Cung cấp truy cập tới hơn 45 CSDL đầy đủ của NXB ProQuest với đa dạng tài liệu bao  

trùm hơn 175 chủ đề.

• Đạt giải thưởng “Best Online General Reference Service” của  

Hiệp hội Phần mềm & Thông tin (SIIA) 2010 CODiEAward.

• Giao diện tìm kiếm của ProQuest đạt giải thưởng 2015 Best  

Interface của Charleston Advisors Annual Readers'Choice



Chủ đề
Subject Key

New

New

New

New

New

New

New



SciTech

• Advanced Technologies & Aerospace Database (CSDL Công nghệ & Hàng không vũ trụ tiên tiến): 3,000+  

titles; 1,500+ full text titles

• Agriculture Science Database (CSDL Khoa học Nông nghiệp): 1,000+ titles; 500+ full text titles

• Earth, Atmospheric & Aquatic Science Database (CSDL Khoa học trái đất, khí quyển và thủy sinh): 1,700  

titles; 700+ full text titles

• Environmental Science Database ( CSDL Khoa học Môi trường): 2,000+ titles; 900+ full text titles

• Engineering Database (CSDL Kỹ thuật): 3,700+ titles; 1,700+ full text titles

• Materials Science Database (CSDL Khoa học vật liệu): 1,300+ titles; 500+ full text titles

Interdisciplinary

• Publicly Available Content Database (CSDL các nội dung có sẵn công khai): 2,800+ titles; 1,400+ full text  

titles



• Phạm vi thông tin: từ 1970 đến nay

• Hơn 26,000 xuất bản phẩm, trong đó có 17,000+ xuất bản phẩm toàn văn và 13,000+ tạp  

chí học thuật chất lượng cao. Ngoài ra, ProQuest Central cũng sở hữu các nguồn thông  

tin mà không CSDL tổng hợp nào có được như:

o 200,000+ Luận án, Luận văn toàn văn về chủ đề Kinh doanh, Tâm lý, Vật lý, Giáo dục,

Y học…

o 455,000+ công trình nghiên cứu từ các tổ chức như NBER and OECD

o PQC được đánh giá là bộ sưu tập tổng hợp, đầy đủ và cập nhật nhất hiện nay về các  

báo cáo công ty, báo cáo thị trường, ngành công nghiệp, nền kinh tế, hồ sơ công ty.



Dạng xuất bản phẩm

• Audio & Video Works

• Books

• Conference Papers & Proceedings

• Dissertations & Theses

• Evidence-Based Medical Resources

• Government & Official Publications

• Historical Periodicals

• Magazines

• Newspapers

• Reports

• Scholarly Journals

• Standards & Practice Guidelines

• Trade Journals

• Wire Feeds

• Working Papers



BỔ SUNG NHIỀU TẠP CHÍ HỌC THUẬT

1800+ xuất bản phẩm định kỳ toàn văn được bổ sung, trong đó có hơn 1200 là tạp chí học thuật.

• 55 tạp chí từ Nature Publishing Group

• 60+ tạp chí từ British Medical Journal, bao gồm cả The BMJ,

- tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao thứ 4 trên thế giới.

• 87 tạp chí từ BioMed Central

• 134 tạp chí học thuật từ Hindawi Publishing Corporation

• 76 tạp chí từ Walter du Gruyter

• Tạp chí học thuật từ Cambridge University Press, Brill, Emerald



Tin tức & Xuất bản phẩm Thương mại

 Hơn 400 tờ báo toàn văn, bao gồm Australian Financial Review, The Daily Express  

(London),

 Bổ sung thêm hơn 150 tờ báo mới: El Pais (Spain), New Delhi Times, The Korea  

Times, La Nación (Argentina)

 Hơn 100 tạp chí của Canada từ Postmedia Network

 Tạp chí về kinh tế như MoneySense, Maclean's, and Dealer Magazine

 Tin tức kinh doanh như: Bloomberg Wire Service, WSJ Pro. Private Equity, and WSJ  

Pro. Bankruptcy



NHIỀU NGUỒN HỌC LIỆU PHỤC VỤ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

 44 triệu biểu ghi công ty do Experian cung cấp thông tin về thông tin liên hệ, dữ liệu  

kiểm toán và dữ liệu tài chính tóm lược, liên kết doanh nghiệp…

 Thông tin chi tiết về ngành công nghiệp, công ty từ hơn 450 báo cáo của Plunkett  

Research.

 Báo cáo dịch vụ tài chính từ Economist Intelligence Unit của 20 quốc gia

 Báo cáo Quốc gia của Economist Intelligence Unit cho 79 quốc gia

 Tình huống kinh doanh từ Times 100 Business Case Studies



TRANG CHỦ PROQUEST CENTRAL

Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm

Tìm kiếm theo từng CSDL  

thuộc ProQuest Central



TÌM KIẾM CƠ BẢN

Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm



TÌM KIẾM NÂNG CAO

Nhập từ khóa tìm kiếm và sử  

dụng toán tử AND, OR, NOTđể  

kết hợp từ khóa tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm  

theo nguồn dữ liệu, dạng  

dữ liệu và ngôn ngữ



TÌM KIẾM TRONG CSDL RIÊNG CỦA PROQUEST CENTRAL

Tính năng lọc kết quả tìm kiếm hiển thị ngay trên

trang chủ CSDL

Tính năng lọc kết quả tìm kiếm hiển thị ngay trên  

trang chủ CSDL

Định vị dễ dàng tới các kiểu tìm kiếm thông thường

trên giao diện mới

Định vị dễ dàng tới các kiểu tìm kiếm thông thường  

trên giao diện mới

Lọc thông tin theo chủ đề hoặc theo CSDLnhỏ



TRANG KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Tổng số lượng  

kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm  

kiếm dạng toàn văn

Lọc kết quả tìm kiếm  

theo dạng dữ liệu

Lọc kết quả tìm kiếm  

theo năm xuất bản



TRANG KẾT QUẢ TÌM KIẾM

 Publication title: lọc theo  

nhan đề xuất bản phẩm

 Document type: lọc theo  

dạng tài liệu

 Subject: lọc theo chủ đề

 Company/ organization:  

lọc theo tên công ty & tổ  

chức

 Location: Lọc theo vị trí

 Person: Lọc theo tên tác  

giả

 Language: Lọc theo ngôn  

ngữ

 Database: Lọc theo bộ  

CSDL



TRANG KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Chọn đọc phần tóm  

tắt của xuất bản phẩm
Chọn đọc/ tải bài toàn văn của  

xuất bản phẩm



TRANG KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Xem trước nội  

dung tóm tắt của  

xuất bản phẩm



CHI TIẾT KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Liên kết tới các  

tài liệu có nội  

dung liên quan

Cite: Trích dẫn  

Email: Gửi email  

Print: In

Save: Lưu



TÌM KIẾM THEO XUẤT BẢN PHẨM

Nhập tên xuất bản phẩm cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm

Lọc tìm xuất bản phẩm theo bảng chữ cái hoặc theo nguồn dữ liệu


