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GIỚI THIỆU VỀ CSDL TẠP CHÍ ASME

CSDL Tạp chí điện tử ASME

Thành lập từ năm 1880, hiện nay American Society of

Mechanical Engineers (ASME) là tổ chức học thuật lớn của Mỹ

với 140,000+ thành viên tại 150+ quốc gia, tập trung vào các vấn

đề nghiên cứu, kỹ thuật cơ khí và đào tạo của cộng đồng.

ASME Digital Library cung cấp

• 30,000+ bài báo

• 30,000+ kỷ yếu

• bao trùm gần 250 toàn cảnh kỹ thuật cơ khí và các bộ sưu tập

những thiết kế quan trọng trong lịch sử từ những năm 1971.

• Số lượng tài liệu: 29 tạp chí của ASME

• Link truy cập: http://asmedigitalcollection.asme.org/



GIAO DIỆN TRANG CHỦ

Người dùng

truy cập vào

platform của

ASME DL 

thông qua dải

IP tĩnh đơn vị

đã đăng ký, 

không cần

UN/PW



TÍNH NĂNG TÌM KIẾM

Tìm kiếm cơ bản: Điền từ khóa vào ô tìm kiếm

và click vào Search

Tìm kiếm nâng cao: Click vào ADVANVED 

SEARCH, người dùng có thể tìm kiếm theo

- Tên tác giả

- Tựa đề, mã DOI, số trang của một tạp chí/kỷ

yếu cụ thể

- Tìm bài báo bằng thông tin trích dẫn

- Tìm kỷ yếu hội nghị theo số kỷ yếu

- Tìm kiếm theo bảng biểu/hình ảnh



TRANG KẾT QUẢ TÌM KIẾM

1. Số kết quả phù hợp với cú pháp tìm kiếm

2. Hiển thị kết quả theo mức độ phù hợp/ thời gian:

• Tạp chí / kỷ yếu / ebook

• Chủ đề

• Loại tài liệu

• Thời gian

3. Tên bài báo: click để chuyển sang cửa sổ đọc báo

4. Ngày xuất bản

5. Tác giả

6. Mã DOI

7. Tải bài báo dạng PDF

(1)

(2)(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)



TRANG BÀI TẠP CHÍ

7. Công cụ mở rộng

• Tải bài toàn văn dạng PDF

• Chia sẻ trên mạng XH

• Nhận thông báo khi có

thông tin mới về bài báo

• Gửi bài tạp chí đến đồng

nghiệp (người nhận cần có

quyền truy cập bài báo) 

• Trích dẫn bài tạp chí

• Tải nội dung dạng bài trình 

chiếu PPT

8. Tài liệu có nội dung liên 

quan: bài tạp chí, kỷ yếu, 

eBook... để tham khảo thêm

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6)

(7)

(8)

1. Thông tin tạp chí, số xuất bản

2. Chuyển sang các bài tạp chí cùng số xuất

bản

3. Tên bài tạp chí

4. Danh mục tham khảo

5. Dữ liệu minh hoạ sử dụng trong bài

6. Bảng số liệu sử dụng trong bài




