
H NG D N  
ĐĔNG KÝ S  D NG TH  VI N  

VÀ KHAI THÁC TÀI LI U S  

(Dành cho HV tại địa ph ơng) 

              
                 Trung tâm Thông tin - Thư viện 



PHẦN I 
Điều ki n s  d ng Th  vi n 



Điều ki n s  d ng Th  vi n 

 Là sinh viên/học viên các hệ đào tạo của Trường, 
 Có thẻ sinh viên/học viên chính thức do nhà trường cấp, 
 Hoàn thành mẫu khai đăng ký sử dụng Thư viện trong 

mục Đĕng ký trên trang tra cứu OPAC của Thư viện: 

http://210.245.13.164/opac/ 
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Đĕng ký trực tuyến trên OPAC 

 Truy cập trang chủ HUPH tại địa chỉ: 
http://www.huph.edu.vn/ 

 Chọn Thư viện/Hoặc truy cập trực tiếp trang 
web Thư viện: http://library.huph.edu.vn/ 

 Chọn Tra cứu 

 Chọn Đăng ký 

http://www.huph.edu.vn/
http://library.hsph.edu.vn/






Đĕng ký trực tuyến trên OPAC 

 



Đĕng ký trực tuyến trên OPAC 

 



Đĕng ký trực tuyến trên OPAC 

Điền đầy đủ các 

thông tin bắt buộc và 

nhấn nút “Đĕng ký” 

Bạn đọc 

tải ảnh 

thẻ của 

mình tại 
đây 



Đĕng ký trực tuyến trên OPAC 

Ghi đầy đủ họ 
tên, có dấu 

Ghi đúng 
theo mã in 

trên thẻ,  Ghi đầy đủ tên 
lớp/ khóa 

học/khoa,ngành 
như in trên thẻ 

Điền 
đầy đủ 
email 

và sđt 

Tải ảnh lên 
nếu có file 
ảnh 3x4 



Đĕng ký trực tuyến trên OPAC 



 Sau khi nhận được thông tin đăng ký của bạn đọc,  
Thư viện sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin và cập nhật 
tài khoản cho bạn đọc sau 24-48h (ngày làm việc). 

 Sau thời gian trên, bạn đọc đăng nhập bằng mã thẻ 

học viên và mật khẩu đã đăng ký để sử dụng Thư 

viện. Mã thẻ học viên lúc này đồng thời là mã thẻ 

Thư viện. 

 



Sau khi tài khoản đ c cập nhật, bạn đọc vào 
Đăng nhập để s  d ng dịch v  của Th  vi n 



PHẦN II 
H ng d n khai thác tài li u 



 Truy cập trang chủ HUPH tại địa chỉ: 
http://www.huph.edu.vn/ 

 Chọn Thư viện/Hoặc truy cập trực tiếp trang 
web Thư viện: http://library.huph.edu.vn/ 

 Chọn Tra cứu 

http://www.huph.edu.vn/
http://library.hsph.edu.vn/


Tra cứu CSDL 
tài liệu số 



Tra cứu CSDL tài li u in 

 Tại trang OPAC, Nhấn nút “Sách” trong “Cơ sở dữ liệu 
tài liệu in” để tra cứu tài liệu in có tại Thư viện 

 Các bước tìm kiếm: 
∙ Chọn phương thức tìm kiếm (đơn giản, chi tiết, nâng 

cao) trong giao diện chính giữa màn hình 

∙ Nhập dữ liệu tìm kiếm (từ khóa, nhan đề, tác giả, nhà 
xuất bản, năm xuất bản, chỉ số phân loại, ngôn ngữ,…) 

∙ Bấm nút Tìm kiếm và kiểm tra kết quả. 

 



Tra cứu tài li u s  

 Truy cập vào địa chỉ http://210.245.13.164/opac/ 

 Đăng nhập tài khoản thư viện 

 Nhấn nút Sách tham khảo/Luận án, luận văn/Bài trích... 
trong “Cơ sở dữ liệu tài liệu số”  để tra cứu tài liệu số có 
tại Thư viện 

 Các bước tìm kiếm: 
∙ Chọn loại tài li u trong menu bên trái màn hình OPAC 

∙ Nhập dữ liệu tìm kiếm (nhan đề, tác giả, nhà xuất bản, 
năm xuất bản, chỉ số phân loại, ngôn ngữ, từ khóa…) 

∙ Bấm nút Tìm kiếm và kiểm tra kết quả 

http://210.245.13.164/opac/


Chú ý:Phải Đĕng 

nhập mới có thể 
xem toàn văn tài 

liệu số  

Bạn đọc bấm 
vào đây để 
tra cứu tài 

liệu luận văn 



Nháy vào tên tài 

liệu để xem 
thông tin chi tiết 







 

Nháy vào 

để xem 
từng trang 
của tài liệu 



Bạn đọc hãy Like trang fanpage của Thư viện để 

cập nhật các thông tin mới 
 

https://www.facebook.com/huph.library 
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Liên hệ với Thư viện 

 thuvienhuph@huph.edu.vn 

 

024.62662387 

 

 https://www.facebook.com/

huph.library 
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