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THÔNG BÁO

 Thông báo v/v tổ chức Lễ Kỷ

niệm 55 năm Ngày Thành lập
Trường

 Thông báo tổ chức lớp tập huấn

Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn
giống

 Thông báo khám sức khỏe cho

CBVC

 Thông báo tổ chức Diễn đàn

thức ăn thủy sản khu vực lần thứ
6 - RAF 6

 Thông báo cắt điện ngày

23/9/2014

 

  
Tin tức sự kiện

Hướng dẫn cách đăng ký dùng thử tạp chí điện tử Emerald

1.Giới thiệu về cơ sở dữ liệu Emerald

Cơ sở dữ liệu trực tuyến Emerald gồm các bài báo của nhiều tạp chí uy tín trên thế giới, cung cấp khả năng truy cập trực tuyến

những nghiên cứu mới nhất và xu hướng phát triển toàn cầu, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu sâu về các lĩnh vực Tài chính kế toán,

Kinh tế, đào tạo, kỹ thuật và quản trị như quản lý trực tiếp, quản lý nguồn nhân lực, thông tin thư viện, cũng như chất lượng của các

hoạt động quản lý và nhiều vấn đề liên quan khác.

2. Hướng dẫn truy cập

- Để truy cập CSDL của Emerrald, bạn đọc phải có tài khoản đăng nhập (user name, password).

- Địa chỉ đăng nhập: http://www.emeraldinsight.com/token/PCUEQUV3I7S55NFD5QHT/default+domain

     +  Nếu bạn đọc đã đăng ký hồ sơ người dùng trên Emerald, vui lòng đăng nhập với địa chỉ e-mail của bạn / tên người dùng và

mật khẩu. 

     + Nếu bạn chưa có hồ sơ cá nhân Emerald, bạn cần tự hoàn tất đăng ký tại mục Register trên trang Emerald (Hoặc nhấn vào

địa chỉ : https://www.emeraldinsight.com/action/registration?

redirectUri=%2Ftoken%2FPCUEQUV3I7S55NFD5QHT%2Fdefault%2Bdomain)

- Các chứng thực sử dụng CSDL của Emerald sẽ được hiển thị và thông báo kích hoạt qua email bạn đã dùng để đăng ký.

- Sau khi kích hoạt tài khoản, bạn đã có thể sử dụng Emerald.

- Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề liên quan đến việc kích hoạt tài khoản đăng ký, vui lòng xem

tại: http://www.emeraldgrouppublishing.com/support/training/en/token/index.html

Các tin mới hơn

 Lễ kỷ niệm 55 năm Truyền thống Trường Đại học Nha Trang và khai giảng khóa học 2014 - 2018

 Đại học Nha Trang - 55 năm thực hiện sứ mệnh đào tạo nhân lực trình độ cao

 Những bài học sau 55 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Nha Trang

 Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI

 Lễ khai giảng các lớp tuyển sinh đợt 1/2014 và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học

Các tin cũ hơn

 Hội thi Thời trang công sở dành cho nữ CBVC

 Diễn đàn "Chương trình đào tạo cử nhân song ngữ Pháp - Việt và du học Pháp"

 Tết Trung thu - Tết của tình thân ái

 Trường Đại học Nha Trang đón sinh viên khóa 56

 Công chiếu bộ phim "Chuyện của Yesterday"

Thư viện giới thiệu chương trình dùng thử CSDL điện tử tạp chí Emerald 

Hướng dẫn cách đăng ký dùng thử tạp chí điện tử Emerald 

Vũ Thị Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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