
TRA CỨU CSDL PROQUEST 
 
1. Các kiểu tìm 
1.1. Search: Tìm cơ bản 
 

 
 
- Giới hạn kết quả: kết quả là những tài liệu học thuật hoặc có toàn văn. 
- Các CSDL được tích hợp: khi vào CSDL ProQuest đồng thời sẽ tra cứu được TL từ những CSDL này. 
- Mẹo tìm: hướng dẫn những kỹ năng cớ bản trong tìm kiếm thông tin. 
 
1.2 Advanced: Tìm nâng cao 
 
Advanced Search:  

 

Giới hạn 
kết quả

Các CSDL 
được tích hợp 

Mẹo tìm 

Trường tìm 
kiếm

Toán tử 
tìm

Chủ đề 
Giới hạn 
thời gian 

Giới hạn 
khác



- Trường tìm kiếm: gồm các trường phù hợp với với những loại hình tài liệu khác nhau như: nhan đề, tên tạp 
chí, tóm tắt, chủ đề, … 
- Toán tử tìm: Gồm 3 toán tử cơ bản: and, or và not để kết hợp các thuật ngữ tìm giúp mở rộng và thu hẹp 
phạm vi tìm. 
- Chủ đề: liệt kê các chủ đề mà CSDL bao quát, gồm: nghệ thuật, kinh doanh, y học, lịch sử,… 
- Giới hạn thời gian: lựa chọn thời gian xuất bản tài liệu phù hợp với nhu cầu. 
- Giới hạn khác: mở rộng giới hạn về nguồn tài liệu, loại hình tài liệu, ngôn ngữ,… giúp tìm chính xác nội 
dung thông tin. 
 
Command Line Search: 

 
- Nhập biểu thức tìm: tùy vào nhu cầu cụ thể để nhập biểu thức tìm phù hợp và theo cú pháp được quy định. 
- Thêm trường tìm kiếm: khi xác định rõ được thuật ngữ thuộc trường tìm kiếm nào. 
 
Một số kiểu tìm khác:  

 

Nhập biểu 
thức tìm 

Thêm trường 
tìm kiếm 

 



- Data & Reports: tìm tài liệu là những dữ liệu hoặc báo cáo về các công ty, thị trường, ngành hoạt động. 
- Find Similar: để tìm những tài liệu tương tự chứa nội dung thông tin muốn tìm. 
- Look Up Citation: thuật ngữ tìm chỉ là 1 phần của trường tìm kiếm. 
 
2. Một số tiện ích: 
 

 
 
 
- Đánh dấu kết quả tìm: chọn lọc lại những kết quả phù hợp với nhu cầu trong kết quả tìm. 
- Create alert: thiết lập thông báo về vấn đề mình quan tâm để nhận email thông báo định kỳ. 
- Save search: lưu những kết quả đã tìm được. 
- View selected iterms: xem kết quả đã chọn. 
- Save to My Research: Lưu kết quả vào trang thông tin riêng bằng cách tạo tài khoản (miễn phí). 
- Email, Print, Cite, Export, Save as file: gửi thư, in, trích xuất, lưu kết quả tìm. 

 

Đánh dấu 
kết quả tìm 




