
THƯ MỜI

Về việc tham gia khảo sát mức độ sử dụng bộ cơ sở dữ liệu

Research4Life năm 2019

 ***

    Thư viện Đại học Y Dược TP.HCM trân trọng kính mời Quý

Bạn đọc tham gia khảo sát mức độ sử dụng bộ cơ sở dữ liệu

Research4Life.

    1. Mục đích:

    Trong năm học vừa qua, Thư viện đã tiến hành mua quyền truy

cập bộ cơ sở dữ liệu Research4Life (gồm 05 CSDL: AGORA

(Agriculture, Forestry, Fisheries, Climate & Food Security),

ARDI (Innovation & Technology), GOALI (LAW), HINARI

(Health) và OARE (Enveronment)) và qua thống kê của

Research4Life cho thấy nhu cầu sử dụng của người dạy và người

học trong Đại học Y Dược TP.HCM là rất tốt.

    Nhằm mục đích quyết định có tiếp tục mua quyền truy cập

bộ cơ sở dữ liệu Research4Life trong năm 2020 hay không, Thư

viện tiến hành khảo sát nhanh nhu cầu sử dụng bộ cơ sở dữ liệu

Research4Life của Quý Giảng viên, Nghiên cứu sinh, học viên

Sau Đại học và sinh viên trong toàn trường.

    Mong Quý Thầy, Cô, các Anh/ Chị học viên, sinh viên dành

chút thời gian quý báu tham gia khảo sát cùng Thư viện.
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    2. Cách thức tham gia:

Cách 1: Điền form trong email

Bước 1: Check email Thư mời tham gia Khảo sát mức độ sử dụng bộ

cơ sở dữ liệu Research4Life của Thư viện

Bước 2: Click vào đường link

https://forms.gle/pWonzajmHh5wqTuM8 

Bước 3: Điền phiếu và nhấn Submit

 

Cách 2: Điền form khảo sát online trên website Thư viện

Bước 1: Vào website Thư viện tại địa chỉ http://thuvien.yds.edu.vn/ 

Bước 2: Tại mục Tin tức, Quý Bạn đọc xem tin Khảo sát mức độ sử

dụng bộ cơ sở dữ liệu Research4Life

Bước 3: Điền và nhấn Submit

 

    3. Thời gian khảo sát: Từ ngày 20/02 đến hết ngày 10/03/2020.

 

    Rất mong Quý Bạn đọc nhiệt tình tham gia khảo sát!

    Trân trọng./.
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