Cần có 6 nguồn tin đáng tin cậy và phù hợp?
Ngay trước khi trời sáng?
Google Scholar (http://scholar.google.com) giúp bạn tìm và xác định các bài báo, bài tóm tắt … có nội dung học thuật
và các nguồn tin học thuật khác – bằng tốc độ và sự chính xác của Google Search

ŒXác định bài báo mà bạn đang tìm
Bấm vào một kết quả tìm kiếm sẽ đưa bạn tới phần tóm tắt hoặc toàn văn của bài viết nếu nó được cung cấp
miễn phí. Nếu có hơn một phiên bản của bài viết – bao gồm bản tiền in ấn, tóm tắt, bài hội thảo, hoặc các
hình thức khác – bạn sẽ thấy các liên kết tới mỗi phiên bản được tổ chức theo nhóm.

• Cập nhật với các nghiên cứu mới
Để xác định được những nghiên cứu mới hơn một cách nhanh chóng, bấm vào “Recent articles” bên phía
phải của bất kỳ trang kết quả nào

Ž Đào sâu nghiên cứu của bạn bằng cách khai thác các bài viết có liên quan
Bạn có thể tìm được các bài viết đã trích dẫn bài viết mà bạn đang quan tâm bằng cách bấm vào link “Cited
by” hoặc khám phá các bài viên có liên quan thông qua link “Related Articles.”

•Bị bài tóm tắt lôi cuốn? Thử xem thư viện của bạn có toàn văn bài viết hay không
Ngay khi bạn chỉ ra thư viện nào mà bạn là thành viên (thường là được tự động xác định nếu bạn truy cập
trang web từ máy tính trong trường), bạn sẽ thấy đường link tới các tài liệu mà bạn có thể truy cập toàn văn
thông qua tài khoản thư viện của bạn

• Ghi lại những gì bạn tìm được – một cách tự động
Rất dễ để nhập các trích dẫn vào một phần mềm quản lý mục lục – chỉ cần vào trang Preferences và chọn lựa
kiểu trích dẫn trong mục “Bibliography Manager”

‘Thu được kết quả tốt hơn thông qua chức năng tìm kiếm nâng cao “Advanced Search”.
Bạn có thể dùng Advanced Search để tìm kiếm theo chủ đề, tác giả, lần xuất bản và/hoặc ngày xuất bản

’ Tinh chỉnh phép tìm của bạn bằng các toán tử tìm kiếm
Thêm “các toán tử” vào các thuật ngữ tìm kiếm cho phép bạn tinh lọc các kết quả tìm kiếm Google Scholar
của bạn dễ dàng như tìm kiếm website thông thường. Xem thêm phần “Tìm kiếm tốt hơn, kết quả tốt hơn”
Cung cấp bởi Google
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