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THÔNG BÁO 

V/v: Dùng thử tài liệu  điện tử  

  

Kính gửi:  - Các Khoa, Bộ môn trong toàn Trường 

- Sinh viên các khóa 

 
Văn phòng iGroup Việt Nam thông qua Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại 

học Giao thông Vận tải, xin trân trọng giới thiệu và cấp phép dùng thử miễn phí cho toàn bộ 

giảng viên và sinh viên nhà trường vào các Cơ sở dữ liệu của nhà xuất bản ASME và ASCE. 

THÔNG TIN SẢN PHẨM & TRUY CẬP 

* 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 hơn 140,000 thành viên tại trên 150 quốc gia, 

tập trung vào các vần đề nghiên cứu, kỹ thuật cơ khí và đào tạo của cộng đồng. ASME quản 

lý một trong các hoạt động xuất bản kỹ thuật lớn nhất thê giới và tổ chức nhiều hội nghị công 

nghệ thường niên, cung cấp hàng trăm khóa học phát triển chuyên nghiệp trên toàn cầu mỗi 

năm. ASME Digital Library cung cấp hơn 30,000 bài báo và +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 (Danh mục chi tiết trong file đính kèm)  

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

- Hướng dẫn sử dụng: File đính kèm  

* CSDL Tạp chí điện tử ASCE 

Thành lập năm 1852, Hội Kỹ sư xây dựng Hoa Kỳ (ASCE) đại diện cho >140,000 

thành viên trong giới xây dựng toàn cầu và là hội kỹ thuật quốc gia lâu đời nhất Hoa kỳ. Mục 

tiêu của ASCE là phát triển được một đội ngũ các kỹ sư xây dựng có đẳng cấp thế giới nhằm 

nâng cao chất lượng cuộc sống. Tổ chức này đã kỷ niệm 150 năm hoạt động của mình vào 

năm 2002. 



Tạp chí của ASCE là nguồn thông tin kỹ thuật hàng đầu thuộc chuyên ngành xây 

dựng, hình thành nên bộ sưu tập nòng cốt trong lĩnh vực này với 32 tạp chí (ở dạng in và dữ 

liệu điện tử). Kho tạp chí lưu trữ trực tuyến của ASCE gồm hơn 46,000 bài báo, hơn 400,000 

trang báo được xuất bản từ năm 1983. 

- Số lượng tài liệu: 32 tạp chí (Danh mục chi tiết trong file đính kèm) 

- Link truy cập: http://ascelibrary.org 

- Hướng dẫn sử dụng: File đính kèm  

Điều khoản truy cập: 

- Truy cập thông qua các địa chỉ IP tĩnh nhà trường đã đăng ký. 

- Không hạn chế lượt truy cập. 

 Mọi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục lỗi truy cập cơ sở dữ liệu, mong Quý Đơn vị 

vui lòng thông báo kịp thời cho Văn phòng đại diện Công ty iGroup Việt Nam (theo thông tin 

liên hệ dưới đây) chậm nhất trong vòng 2 ngày kể từ thời điểm việc truy cập gặp sự cố. 

₋ Ms. Phùng Minh Phương & Ms. Nguyễn Thu Thủy 

₋ Điện thoại: 04 39333047 

₋ Email: phuong.igroup@gmail.com hoặc thuynt.igroup@gmail.com 

Thời gian dùng thử: Từ 01/12/2017 đến hết ngày 31/12/2017. 

Trung tâm Thông tin- Thư viện xin thông báo với toàn thể Cán bộ, Giảng viên và 

Sinh viên quan tâm sử dụng.  

                    Trân trọng!  

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu HCTH, Trung tâm TT- TV 

TL HIỆU TRƯỞNG 

Giám đốc TT TT- TV 

Đã ký 
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