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KỸ NĂNG SỬ DỤNG  

CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỌC TẬP 

GV: NGUYỄN HOÀNG QUỲNH MAI 



Nguồn tài liệu tham khảo 

 Sách, giáo trình 
 Bài báo, tạp chí  
 Internet 
 Phần mềm 
 Khác: diễn đàn, bạn bè, thầy cô… 



MEDIPHARM 
http://www.sachyhoc.com/ 



THUỐC & THÔNG TIN Y HỌC: 
MEDSCAPE - APP 



VIDEO PHẪU THUẬT: WEBSURG  
http://www.websurg.com/ 

 

 



KHÓA HỌC ONLINE: COUSERA 
https://www.coursera.org/ 



KHÓA HỌC ONLINE: COUSERA 
https://www.coursera.org/ 



NIH 
https://www.nih.gov/ 
 



DRUGS 
https://easyread.drugabuse.gov/ 
 



 Các cách đánh giá chất lượng nguồn thông tin: 

• Công cụ tìm kiếm đáng tin cậy. 

• Nguồn thông tin đáng tin cậy 

• Sự cập nhật của thông tin. 

• Trình độ tác giả. 

• Nên tổng hợp đa chiều, tốt nhất là kiểm tra từ 
nhiều nguồn khác nhau vì thông tin có thể bị sao chép 
lại. 

• Một cách rất quan trọng là tham khảo ý kiến bạn 
bè và giáo viên có kinh nghiệm 



Một số lưu ý về tên miền: 
• “.com” = thương mại;  
• “.org” = tổ chức phi lợi nhuận; 
• “.net” = các tổ chức hỗ trợ về mạng;  
• “. edu”  = các tổ chức giáo dục; “.gov” = 
các tổ chức chính phủ;  
• “.int” = các tổ chức được thành lập bởi 
các hiệp ước quốc tế;  
• Ký tự quốc gia như: “.vn” = Việt Nam; 
“.us” = Mỹ, “. ca” = Canada. 

 Tìm kiếm tài liệu qua Internet 



 Một số trang web tham khảo liên quan tới y 
tế/giáo dục: 
• Trang web của Tổ chức YTTG: http://www.who.int 
• Giáo trình điện tử Bộ Y tế: 

http://www.dtyte.vn/k2dt/hsbook/pindex.asp 
• Giáo trình điện tử nhóm EduSof-eBooks cộng 
đồng: http://www.ebook.edu.vn/ 
• Trang web của Bộ Y tế: http://www.moh.gov.vn 
• Trang web của Bộ GD-ĐT:http://www.moet.gov.vn 
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