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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 

      KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

              BỘ MÔN TIN HỌC 

PHIẾU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 

HỌC PHẦN: TIN HỌC ỨNG DỤNG 
BÀI 1:  TÌM KIẾM THÔNG TIN Y KHOA 

 

Chuẩn đầu ra 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập và tìm kiếm thông tin. 

Sử dụng được công cụ Pubmed tìm kiếm tài liệu tham khảo liên quan đến nghề 

nghiệp. 

Bài tập cá nhân 

  

Thực hiện thao tác tìm kiếm cơ bản trên Googel Schoolar và tổng hợp thành một 

tài liệu tóm tắt hướng dẫn sử dụng Googel Schoolar ở mức độ cơ bản (từ 5 đến 7 trang). 

Yêu cầu: Lưu tập tin 

- Kích thước tệp tối đa 10MB, có thể kèm hình ảnh 

- Có thể lưu thành tài liệu word/PDF  

 
BÀI 2:  QUẢN LÝ VÀ TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO BẰNG PHẦN 

MỀM ENDNOTE 

 
CHUẨN ĐẦU RA  

Tạo được danh mục tài liệu tham khảo. 

Áp dụng được phần mềm Endnote giúp tự động hóa việc trích dẫn và lập danh mục 

tài liệu tham khảo. 

 

Bài tập cá nhân 

 

 Thực hiện bài tập cá nhân: Viết/tìm một bài báo  

1. Chủ đề: ngành khoa học sức khỏe 

2. Số trang tối thiểu: 7 

3. Có tài liệu tham khảo tiếng việt và tiếng anh. 

4. Các định dạng bài báo theo yêu cầu định dạng bài báo tại trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ. 

5. Tìm kiếm và thiết lập các trích dẫn tài liệu tham khảo bằng ứng dụng EndNote. 

6. Lưu trữ thành định dạng Word 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG 

 

1. Các quyển tạp chí Y Dược học số 1-18  
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2. Dương Phúc Lam – Lê Hữu Phước (2019), Giáo trình Tin học ứng dụng. 

 

Yêu cầu  

 

 - Thực hiện đúng yêu cầu và lưu trữ kết quả. 

 - Tài liệu phải đúng định dạng theo yêu cầu. 

 - Gởi kết quả tại mục Nộp bài tập Tự học trên Website Bộ môn Tin học 

 - Thời gian nộp: tuần cuối của phần thực hành (buổi thực hành số 6) 


