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Mục tiêu bản hướng dẫn
Hướng dẫn các nhà khoa học trường Đại học Giao thông vận tải tham
gia hệ thống dữ liệu Google Scholar của cộng đồng học thuật thế giới
Hỗ trợ các công bố khoa học của trường Đại hoc Giao thông vận tải
tiếp cận tốt hơn tới cộng đồng trong nước và quốc tế
Quy tụ và khẳng định các công bố thuộc trường Đại học Giao thông
vận tải bằng cách sử dụng tài khoản thư điện tử đã được nhà trường
cung cấp có đuôi @utc.edu.vn
Góp phần đánh giá khách quan chất lượng nghiên cứu và năng suất
công bố của các nhà khoa học trường Đại học Giao thông vận tải
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Google Scholar là gì ?
Google Scholar là công cụ tìm kiếm giúp người dùng truy cập các tài
liệu mang tính học thuật thuộc nhiều lĩnh từ các nguồn khác nhau
Google Scholar sử dụng giao diện tìm kiếm tương tự như Google
Google Scholar cung cấp đầy đủ trích dẫn như số lượng tác giả đã
trích nguồn, trích dẫn dưới nhiều định dạng (APA, Havard, MLA, ...)
Google Scholar cung cấp đường dẫn đến các cơ sở dữ liệu gốc lưu trữ
bài viết

Trường Đại học Giao thông vận tải
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Tạo trang trích dẫn Google Scholar
Mở trình duyệt và đăng nhập vào tài khoản google tại địa chỉ
https ://accounts.google.com/ bằng email nhà trường đã cung cấp
Mở một thẻ mới (tab) và truy cập vào địa chỉ
https ://scholar.google.com/, giao diện xuất hiện như sau

Email trường cấp
Bấm chuột

Bấm vào tuỳ chọn "Hồ sơ của tôi" (My profiles), xuất hiện cửa sổ
mới, tiếp tục điền thông tin ở các mục sau
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Điền thông tin cá nhân
Tên (Name) : Điền đầy đủ họ tên
Mục liên kết (Affiliation) : Điền
"University of Transport
and Communications"
Email để xác minh (Email for verification) :
Điền email của trường đã cung cấp

Ưu tiên nhập
tên trường bằng
tiếng Anh

Lĩnh vực quan tâm (Areas of interest) :
Điền các lĩnh vực nghiên cứu, mỗi lĩnh vực
được phân chia bởi dấu phẩy (,)
Trang chủ (Hompage) : Điền trang thông tin cá nhân nếu có
Sau khi hoàn tất các trường thông tin bấm vào nút "Tiếp theo" (Next)
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Chọn hoặc loại bỏ các bài báo
Xuất hiện cửa sổ mới thuộc thẻ "Bài viết" (Articles) như sau
Hoặc chọn
theo bài viết
Chọn theo
nhóm bài viết

Bấm nút
sau khi tích

Tích chọn

"Tích chọn" trong danh mục bài viết hoặc nhóm bài viết thuộc quyền
sở hữu của tác giả
Lưu ý : Do có nhiều bài báo trùng tên tác giả nên ở bước này chúng ta
nên chọn đại diện một bài báo, những bài báo còn lại sẽ được bổ sung ở
bước tiếp theo
Sau khi chọn bài viết hoặc nhóm bài viết bấm vào nút "Mũi tên xanh"
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Hoàn tất thông tin cá nhân
Cửa sổ thuộc thẻ "Cài đặt" (Settings) xuất hiện như sau

Tích chọn
Bấm nút

"Tích chọn" "Đặt tiểu sử của tôi ở chế độ công khai" (Make my
profile public)
Bấm nút "Xong" (Done) để hoàn tất thông tin cá nhân
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Thêm bài viết
Bấm vào biểu tượng dấu "+" xuất hiện 3 lựa chọn thêm bài viết
Thêm nhóm bài viết
(Add article groups)
Thêm bài viết
(Add articles)
Thêm bài viết theo
cách thủ công
(Add article manually)

Tích chọn

Dành cho những bài
viết không có sẵn
trong cơ sở dữ liệu
của Google Scholar

Hai lựa chọn đầu tiên dành để thêm những bài viết đã có sẵn trong cơ
sở dữ liệu của Google Scholar. Với dạng này thực hiện tương tự như
trang hướng dẫn số 7
Với những bài viết chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu của Google Scholar
chúng ta thực hiện bấm vào "Thêm bài viết theo cách thủ công"
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Thêm bài viết thủ công
Lựa chọn loại và điền các thông tin bài viết cho phù hợp

Thẻ lựa chọn
loại bài viết

Bấm vào
khi kết thúc
khai báo

Sau khi hoàn tất các trường thông tin của bài viết thì bấm vào dấu
"Tích xanh" để xác nhận
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Xoá bài viết
Tích chọn bài viết cần xoá

Chọn
bài viết
cần xoá

Bấm vào
biểu tượng
thùng rác

Bấm vào biểu tượng "Thùng rác"
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Phục hồi hoặc xoá vĩnh viễn bài viết đã xoá
Bấm vào biểu tượng "Ba chấm" chọn "Xem thùng rác" (View trash)

Chọn bài viết cần phục hồi, bấm "Phục hồi" (Restore ) hoặc nếu muốn
xoá vĩnh viễn bấm "Xoá vĩnh viễn" (Delete Forever)
Bấm nếu
muốn xoá
vĩnh viễn
Bấm nếu
muốn
phục hồi
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Giao diện tìm kiếm của Google Scholar
Sau khi thực hiện thao tác tìm kiếm thông qua từ khoá trên Google
Scholar, cửa sổ mới hiện ra với các nút công cụ như sau

Lưu tài
liệu trong
thư viện
của tôi

Xuất dạng
trích dẫn
của tài liệu

Số lượng
bài viết đã
tham khảo
bài này

Những tài
liệu bài này
đã tham
khảo

Tìm kiếm theo khoảng thời gian
Sắp xếp sự liên quan
Sắp xếp theo thời gian
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Cập nhật tài liệu liên quan đến từ khoá tìm kiếm
Bấm nút "Tạo thông báo" (Create Alert)

Chọn số
lượng bài
viết muốn
cập nhật

Sau khi lựa chọn các thông tin cần thiết bấm vào nút "Tạo thông
báo" (Create Alert)
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Một số thủ thuật tìm kiếm trong Google Scholar
Chèn năm vào sau từ khoá nếu muốn tìm kiếm bài viết xuất bản trong
một năm cụ thể
Sử dụng từ khoá thay vì cả câu, nhiều bài viết liên quan sẽ được hiển
thị nhiều hơn
Khi muốn tìm kiếm cụm từ xuất hiện trong tài liệu thì đặt cụm từ đó
trong dấu ngoặc kép "..."
Sử dụng dấu - ngay trước từ khoá cần loại khỏi quá trình tìm kiếm (dấu
trừ và từ khoá không có khoảng trống)
Sử dụng dấu + trước từ khoá muốn thêm vào tìm kiếm vspace1mm
Thêm OR (viết hoa cả từ) nếu muốn tìm kiếm bài viết cho đồng thời 2
từ khoá cùng lúc
Để tìm từ khoá chứa trong tên bài viết sử dụng cú pháp : “intitle : . . . ”
UNIVERSITY OF TRANSPORT
AND COMMUNICATIONS

ISSN: 1859 − 2724
e− ISSN: 2615 − 9554

http://tcsj.utc.edu.vn

Transport
and
Communications
SCIENCE JOURNAL

Volume xx, Issue xx (xx/xxxx)

Phòng Khoa học công nghệ (Trường ĐH GTVT)

Hướng Dẫn Sử Dụng Tài Khoản Google Scholar

Tháng 8 năm 2021

15 / 16

Giới thiệu chung

Xây dựng hồ sơ Google Scholar

Một số nút công cụ

Thủ thuật tìm kiếm

Kết luận

Kết luận
Việc tìm kiếm tài liệu tham khảo đóng vai trò quan trọng trong nghiên
cứu
Trích dẫn nguồn uy tín càng nâng tầm chất lượng nghiên cứu
Google Scholar giúp kết nối các nghiên cứu của các nhà khoa học trong
trường ĐH GTVT với nhau và với cộng đồng thế giới
Google Scholar giúp khẳng định bản quyền các bài viết giúp nâng cao
uy tín khoa học của trường ĐH GTVT

Vì vậy một lần nữa lưu ý các thầy cô sử dụng địa chỉ hòm thư điện
tử do trường cung cấp có đuôi @utc.edu.vn để đăng ký tài khoản
Google Scholar
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