CƠ SỞ DỮ LIỆU PROQUEST
• Là CSDL toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay.
• Tích hợp của 28 CSDL được ưa dùng nhất, bao gồm:
Kinh doanh & tin tức

Y dược

Khoa học &
Công nghệ

Pharmaceutical
News Index

ProQuest
Computing

Health & Medical
Complete

Career &
Technology

PQ Research
Library

PQ Family Health

ProQuest
Telecommunication

Criminal Justice
Periodicals

ProQuest Science
Journals

ProQuest Religion

ABI/INFORM Complete
Accounting & Tax

Khoa học
Xã hội &
Nghiên cứu
chung

PQ Banking Information Source
ProQuest European Business
PQ Asian Business & Reference
OxResearch
Hoover’s Company Records

ProQuest Nursing
& Allied Health

Snapshots
CBCA
ProQuest Newsstand
Canadian Newsstand Complete

PQ Psychology
Journals

ProQuest Military

ProQuest Social
Science Journals

ProQuest Health
Management

ProQuest Biology
Journals

PQ Education
Journals

• Bao quát các nguồn tài liệu từ xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án,… đến các hồ sơ
doanh nghiệp như:
Xuất bản phẩm định kỳ
Luận án, Luận văn
Báo cáo hàng năm
Nghiên cứu thị trường &
ngành công nghiệp

Tạp chí học thuật, báo, tập san, ấn phẩm
thương mại
Có giá trị quan trọng về mặt học thuật
Mục tiêu, vị trí tài chính và triển vọng phát
triển của các tập đoàn lớn trên toàn thế
giới
Phân tích chi tiết về phân khúc thị trường
và các ngành công nghiệp – tập trung ở
cấp độ khu vực và quốc gia

17,000+
56,000+
7,200+
4,800+ báo cáo

Báo cáo Quốc gia

Tập trung phân tích kinh tế, chính trị, kinh
doanh, hướng nghiệp … ở mỗi quốc gia

285,000+ bài tạp
chí
280+ báo cáo

Kỷ yếu Hội nghị

Phản ánh sự phát triển của hoạt động
nghiên cứu – Là nơi đầu tiên 1 ý tưởng
được chia sẻ.

1,000+

Tình huống kinh doanh
Công trình nghiên cứu
Videos
Báo cáo năng lực văn hóa
Hồ sơ Công ty Hoover
Snapshot Series

Nguồn tài nguyên hữu ích từ những bộ sưu
tập, tạp chí đáng chú ý cho các khóa học
kinh doanh giảng dạy.
Cập nhật các nghiên cứu theo tháng, hoặc
thậm chí nhiều năm trước khi được đăng
tải lên các tạp chí
Video đào tạo theo các chủ đề & quá trình
điều dưỡng
Tài liệu vô giá trong việc điều trị bệnh
nhân dựa trên đức tin và tập quán của
bệnh nhân
Tổng quan, phân tích cạnh tranh và thông
tin tài chính của công ty
Dữ liệu thị trường toàn cầu theo từng
ngành , khu vực

6,000+
26,100+
450+
40+ báo cáo
43,200+
9,100+

• Ngoài thông tin dạng văn bản, CSDL còn có các tài liệu dạng hình ảnh, đồ họa, audio,
video,…
• Độ bao quát thông tin rộng, từ năm 1905 đến nay và được cập nhật định kỳ hàng ngày.
• Đây là CSDL khá thân thiện với người dùng, dễ hiểu, dễ sử dụng.
Chi tiết liên hệ: Phòng tư liệu, Trung tâm Khoa học & Công nghệ TP. HCM
79 Trương Định, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM.
Điện thoại: (08)38 232 197 gặp cô Thuần

