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HƯỚNG DẪN TRUY CẬP CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU 

NGÀNH Y EBSCO 
 

Các CSDL đang được cung cấp miễn phí bao gồm: 

o EBSCO MEDLINE Complete 

o EBSCO eBooks Clinical Collection 

o EBSCO DynaMed Plus 

 

1. Truy cập CSDL trên trình duyệt máy tính và các thiết bị di động 

 

 B1: Anh/chị vào đường link truy cập: http://search.ebscohost.com 

 B2: Nhập User và Password của tổ chức:   

       User ID :  

                         Password:  

 

 B3: Lựa chọn CSDL anh/chị muốn sử dụng: 

 

-  

http://www.dlcorp.com.vn/
http://search.ebscohost.com/
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- Khi lựa chọn Dynamed Plus, hệ thống sẽ hiển thị trang trình duyệt dành riêng cho CSDL 

Dynamed Plus để anh/chị tìm kiếm các tài liệu lâm sàng. 

 

 

- Khi lựa chọn EBSCOhost Reseach Databases, hệ thống sẽ hiển thị các CSDL khác về Y 

cho anh/chị lựa chọn, bao gồm:   

o eBook Collection (EBSCOhost) (TRIAL) 

o eBook Clinical Collection Trial (TRIAL) 

o MEDLINE Complete (TRIAL) 

 

 

Lựa chọn CSDL anh/chị muốn tìm hoặc kích “Select/ deselect all” và “Continue” bắt đầu 

tìm kiếm tài liệu. 

 

http://www.dlcorp.com.vn/
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2. Sử dụng CSDL EBSCO Dynamed Plus bằng App trên các thiết bị di động 

 

 B1: Đăng nhập tài khoản của tổ chức theo đường link : 

http://search.ebscohost.com và lựa chọn CSDL EBSCO Dynamed Plus 

 

 B2: Click vào biểu tượng hình người bên cạnh tên Tổ chức của anh/chị và 

chọn Register now để tạo tài khoản cá nhân: 

 

 
 

 

 B3: Nhập các thông tin các nhân của anh/chị và chọn Register để hoàn thành 

đăng ký TK cá nhân 

 
 

Sau khi đăng ký thành công, tên tài khoản cá nhân của anh chị sẽ hiển thị dưới 

tên của Tổ chức như hình dưới: 

http://www.dlcorp.com.vn/
http://search.ebscohost.com/
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 B4 : Tải app Dynamed miễn phí trên kho ứng dụng của thiết bị di động (dành 

cho cả iOS và Android) 

Lưu ý: Các thiết bị iPhone®, iPad® hoặc iPod touch® chạy HĐH iOS 10.0 

trở lên hoặc các thiết bị khác chạy HĐH Android 5.0 trở lên.  

 

 
 

 B5: Đăng nhập tài khoản cá nhân đã đăng ký bên trên để sử dụng App 

Dynamed và khai thác dữ liệu. 

 

http://www.dlcorp.com.vn/

