
Hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu Sciendo 
 

 

 

Bước 1: Truy cập vào Sciendo: Tại đây 

Bước 2: Tìm kiếm tài liệu 

 Tìm kiếm cơ bản 

- Nhập tên tài liệu, tên tác giả, chủ đề/từ khóa cần tìm và công cụ tìm kiếm, sau đó 

ENTER hoặc click vào biểu tượng Search 

 

- Trên giao diện kết quả tìm kiếm, click chọn tài liệu cần tìm. Sau đó, click vào biểu 

tượng PDF để đọc trực tuyến hoặc tải tài liệu về. 

- Lưu ý: Có thể sử dụng các bộ lọc ở thanh bên phải để tối ưu hóa kết quả tìm kiếm: 

+ Refine by Type: Lọc loại hình tài liệu 

+ Refine by Subjects: Lọc chủ đề liên quan đến tài liệu 

+ Refine by Date: Lọc khoảng thời gian xuất bản tài liệu 

+ By Language: Lọc loại ngôn ngữ tài liệu 

Nhập tên tài liệu, tên tác 

giả, chủ đề/từ khóa cần 

tìm và công cụ tìm kiếm 

 

https://content.sciendo.com/


 

 

 Tìm kiếm nâng cao 

- Trên giao diện trang chủ Sciendo click vào biểu tượng Search trên công cụ tìm kiếm, 

sau đó click tiếp vào biểu tượng này nằm trên thanh menu ngang, và click vào 

ADVANCED SEARCH 

Click chọn tài 

liệu cần tìm 

 

Click vào đây để đọc trực 

tuyến hoặc tải tài liệu về 

 



 

- Nhập đầy đủ các thông tin liên quan đến tài liệu như: tên tài liệu, tên tác giả, tên nhà 

xuất bản,… và các ô tìm kiếm tương ứng, sau đó click nút Search để tiến hành tìm. 

 

Nhập đầy đủ các thông tin 

liên quan đến tài liệu vào 

các ô tìm kiếm tương ứng 

 



- Trên giao diện kết quả tìm kiếm, click chọn tài liệu cần tìm. Sau đó, click vào biểu 

tượng PDF để đọc trực tuyến hoặc tải tài liệu về. Với cách tìm này sẽ cho ra duy nhất 

một tài liệu cần tìm (nếu có trên CSDL). 

 Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tìm kiếm tài liệu theo các Chủ đề và sử dụng các bộ 

lọc (Refine by Type, Refine by Date, By Language) để tối ưu hóa kết quả tìm kiếm. 

 

Chọn chủ đề để tìm tài liệu 

 


