
 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục tài nguyên khoa học và giáo dục miễn phí 
 
TÀI NGUYÊN ĐƯỢC ĐỐI TÁC CỦA AUF CUNG CẤP MIỄN PHÍ THÔNG QUA BNEUF 
 
Địa chỉ tập hợp thông tin: https://idneuf.auf.org/ 
 
IDNEUF: viết tắt của Initiative pour le Développement du Numérique dans l’Espace Universitaire Francophone 
(Sáng kiến phát triển công nghệ số trong không gian đại học Pháp ngữ) 
 
Danh sách chi tiết (cập nhật ngày 11/04/2020): 

Tên đối tác Nội dung Địa chỉ truy cập Ghi chú 

Editions 
législatifs 

Ấn phẩm luật pháp https://www.editions-legislatives.fr/ Truy cập miễn phí các bộ sưu tập báo chí 
trực tuyến actuEL 

EDUNAO Hệ thống các khóa học trực 
tuyến 

https://www.edunao.com/fr-request-
lilicampus/ 

Cung cấp miễn phí không gian khoá học 
Moodle cho giáo viên (đến 50 học sinh) và 
trường học (tiểu học, trung học, đại học) 
phải đóng cửa đến hết năm học 

Microsoft Hệ thống công cụ làm việc 
hợp tác miễn phí trong 6 
tháng 

https://www.microsoft.com/en-
us/microsoft-365/blog/2020/03/05/our-
commitment-to-customers-during-covid-19/ 

Cung cấp 6 tháng miễn phí sử dụng các 
công cụ làm việc phối hợp từ xa (bao gồm 
cả Teams) 

Nomad 
Education 

Ứng dụng hỗ trợ học tập cho 
học sinh và sinh viên 

https://nomadeducation.fr/ Ứng dụng di động miễn phí trên cả hai nền 
tảng iOS và Android 

Numérique 
Premium 

Ấn phẩm khoa học xã hội, 
nhân văn và luật 

https://www.numeriquepremium.com/ Truy cập miễn phí trên 3.500 ấn phẩm với 
kí danh ‘np_bneuf_auf’ và mật khẩu 
‘np_bneuf_auf’ (đến 22/04/2020) 

Open 
Classrooms 

Hệ thống các khoá học mở 
đại trà miễn phí – MOOC 

https://openclassrooms.com/fr/p/continuit
e-pedagogique 

Mở miễn phí 600 khoá học dạng MOOC 

FUN-Mooc Hệ thống MOOC của các 
trường đại học Pháp 

https://www.fun-mooc.fr/ Các khoá học hoàn toàn miễn phí bằng 
tiếng Pháp và song ngữ Pháp-Anh. Nhiều 
chuyên đề dành cho giáo viên và nhà 
nghiên cứu đã kết thúc được mở lại hoặc 
kéo dài trong thời kì dịch Covid-19 

Agorize Hệ thống theo dõi đề tài 
nhóm, tổ chức kiểm tra và 
quản lí ghi danh trực tuyến 

http://www.agorize.com/ Cung cấp dịch vụ ưu đãi 2 tháng miễn phí 
trong thời kì dịch Covid-19 

YouScribe Ấn phẩm văn hoá, giải trí, 
báo chí, sách nói, tài liệu 

https://www.youscribe.com/abo/demo Trong thời kì dịch Covid-19, truy cập miễn 
phí với mã ‘COVID1’ 

Editions 
Dalloz 

Ấn phẩm luật pháp https://www.dalloz-bibliotheque.fr/ - Người dùng có tài khoản tại BNEUF có 
thể xem miễn phí từ kết quả tìm kiếm 
trong BNEUF 
- Mã tài khoản truy cập miễn phí trực tiếp 
tại thư viện Dalloz: kí danh ‘DALma4943a’, 
mật khẩu ‘501639’ (đến 29/04/2020) 

Techniques 
de 
l’ingénieur 

Ấn phẩm kĩ thuật công nghệ https://www.techniques-ingenieur.fr/ Người dùng có tài khoản tại BNEUF có thể 
xem miễn phí từ kết quả tìm kiếm trong 
BNEUF 

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ĐẶC BIỆT CỦA AUF 

ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19 
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TÀI NGUYÊN CỦA CÁC NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC KHÁC 
 
Đơn vị tổng hợp thông tin: Viện Pháp ngữ về Quản trị tri thức và Đào tạo từ xa (Institut de la Francophonie pour 
l’ingénierie de la connaissance et la formation à distance - IFIC), chuyên trách các hoạt động ứng dụng công 
nghệ số trong giáo dục và nghiên cứu của AUF 
 
Đơn vị biên tập: Văn phòng AUF tại TP. HCM (cập nhật ngày 12/04/2020) 
 

STT Nhà xuất bản Nội dung Địa chỉ truy cập 

1 Elsevier Chuyên trang cung cấp miễn phí các công trình nghiên 
cứu liên quan đến SARS-CoV-2 và COVID-19 

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-
information-center 

2 Emerald Publishing Chuyên trang cung cấp các tài liệu miễn phí về chủ đề 
“Coronavirus, the management of epidemics and the 
wider impact on society” 

https://www.emeraldgrouppublishing.com/promo/cor
onavirus.htm 

3 Springer  Chuyên trang cung cấp các tài liệu miễn phí về chủ đề 
“SARS-CoV-2 and COVID-19: A new virus and 
associated respiratory disease” 

https://www.springernature.com/gp/researchers/cam
paigns/coronavirus 

4 PubMed Tổng hợp các công trình nghiên cứu theo xu hướng 
liên quan đến COVID-19 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/trending/ 

5 Wiley Chuyên trang “Covid-19: Novel Coronavirus Content 
Free to Access” 

https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/ 

6 Sage Publishing Chuyên trang cung cấp miễn phí tài liệu về chủ đề 
“Coronavirus (COVID-19) Research” 

https://journals.sagepub.com/coronavirus 

7 Taylor & Francis Chuyên trang “ COVID-19: Novel Coronavirus Content 
Free to Access” 

https://taylorandfrancis.com/coronavirus/ 

8 Moody’s Analytics Chuyên trang tổng hợp “Coronavirus Effects: The 
coronavirus outbreak is disrupting economies and 
credit markets worldwide. The impact on issuers’ credit 
profiles and the economy will depend on the severity 
and duration of the crisis” 

https://www.moodys.com/newsandevents/topics/Cor
onavirus-Credit-Effects-007054 

9 American Society of 
Clinical Oncology 

Chuyên trang “ASCO Coronavirus Resources” https://www.asco.org/asco-coronavirus-information 

10 British Medical 
Journal 

Chuyên trang “BMJ's Coronavirus (covid-19) Hub” 
Chuyên trang tổng hợp kinh nghiệm về các chứng 
bệnh do coronavirus gây ra (COVID-19, MERS, SARS) 

https://www.bmj.com/coronavirus 
https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/3000165 

11 Annals of internal 
medicine 

Tuyển tập các bài báo liên quan đến coronavirus, truy 
cập toàn văn miễn phí 

https://annals.org/aim/pages/coronavirus-content 

12 Cambridge 
University Press 

Tuyển tập “Coronavirus Free Access Collection” https://www.cambridge.org/core/browse-
subjects/medicine/coronavirus-free-access-collection 

13 Future Science 
Group 

Chuyên trang “Covid-19 Hub” https://www.id-hub.com/2020/03/17/in-focus-
coronavirus/ 

14 Healthcare Infection 
Society 

Chuyên trang “Impact of managing COVID-19” https://www.his.org.uk/about/impact-of-covid-19/ 

15 Cell Press Chuyên trang “Cell Press Coronavirus Resource Hub” https://www.cell.com/2019-nCOV 

16 Oxford University 
Press 

Tuyển tập “Access to OUP resources on COVID-19” https://academic.oup.com/journals/pages/coronavirus 

17 Wolters Kluwer Trang giới thiệu dịch vụ đặc biệt của Wolters Kluwer 
France, cho phép truy cập miễn phí các website tin tức 
pháp luật Actualités du Droit và Liaisons-sociales.fr. 

http://www.wolterskluwerfrance.fr/centre-
media/communiques-de-presse/covid-19-wolters-
kluwer-france-ouvre-des-offres-solidaires-et-gratuites-
aux-professionnels-etudiants/ 

18 IOP Publishing Tuyển tập “Coronavirus articles – free to access 
content from IOP Publishing” 

https://ioppublishing.org/news/coronavirus-articles-
free-to-access-content-from-iop-publishing/ 

19 World Health 
Organisation 

Chuyên trang “Global research on coronavirus disease” https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/global-research-on-novel-
coronavirus-2019-ncov 
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20 JAMA : American 
Medical Association 

Chuyên trang “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coron
avirus-alert 

21 American Society 
for Microbiology 

Chuyên trang “Novel Coronavirus (COVID-19) 
Resources” 

https://www.asm.org/Press-Releases/2020/COVID-19-
Resources 

22 Annual Reviews Tuyển tập các bài báo niên giám về coronavirus và 
bệnh viêm phổi do virus, truy cập toàn văn miễn phí 

https://www.annualreviews.org/research-support 

23 Gale Chuyên trang “Resources to support libraries and 
educators impacted by COVID-19” 

https://www.gale.com/intl/covid19support 

24 eLife Cổng thông tin tổng hợp về các tạp chí truy cập mở 
(Open Access) lĩnh vực sinh học và y học 

https://elifesciences.org/ 

25 Universtiy of 
California Press 

Thông báo mở quyền truy cập toàn văn miễn phí cho 
tất cả các tạp chí của UC Press đến tháng 06/2020 

https://www.ucpress.edu/blog/49700/free-access-to-
all-uc-press-journals-through-june-2020/ 

26 European 
Respiratory Society 

Chuyên trang “COVID-19: informations et ressources” https://www.ersnet.org/the-society/news/novel-
coronavirus-outbreak--update-and-information-for-
healthcare-professionals 

27 Frontiers Chuyên trang “Coronavirus Knowledge Hub: A trusted 
source for the latest science on SARS-CoV-2 and COVID-19” 

https://coronavirus.frontiersin.org/?utm_campaign=su
b-cov-cco&utm_medium=fhpc&utm_source=fweb 

28 Editions La 
Découverte 

Tuyển tập một số tác phẩm văn chương, triết học, 
khảo luận... (tiếng Pháp) được mở quyền truy cập 
miễn phí trong thời gian phong toả do dịch bệnh 

https://editionsladecouverte.fr/art_home/article.php?i
d=14351 

29 Hindawi Tuyển tập các bài báo về coronavirus, truy cập toàn 
văn miễn phí 

https://www.hindawi.com/search/all/coronavirus/ 

30 Microbiology 
Society 

Chuyên trang cung cấp miễn phí toàn văn các bài báo 
nghiên cứu về coronavirus 

https://www.microbiologyresearch.org/content/coron
aviruses 

31 Ebsco – Dynamed Chuyên trang “EBSCO Coronavirus Disease (COVID-19) 
Healthcare Resource Center” 

https://more.ebsco.com/EBSCO-COVID-19-
ResourceCenter.html 

32 American Chemical 
Society 

Chuyên trang “ACS Efforts and Resources on COVID-
19” 

https://www.acs.org/content/acs/en/covid-19.html 

33 American Society 
for Biochemistry 
and Molecular 
Biology (ASBMB) 

Chuyên trang “COVID-19 resources and news” 
 
Tuyển tập “Science communication in action: COVID-19 
edition. 10 examples of solid scicomm about the novel 
coronavirus” 

https://www.asbmb.org/career-resources/online-
resources 
https://www.asbmb.org/asbmb-
today/opinions/032320/science-communication-in-
action-covid-19-edition 

34 Royal Society of 
Chemistry 

Tuyển tập các bài báo về coronavirus https://www.chemistryworld.com/coronavirus/100140
.tag 

35 DUKE University 
Press 

Tuyển tập các ấn phẩm liên quan đến đại dịch của 
DUP: truy cập tự do đến 01/06/2020 (sách) và 
01/10/2020 (bài báo) 

https://www.dukeupress.edu/Explore-
Subjects/Syllabi/Navigating-Pandemic-Syllabus 

36 MDPI Tập đoàn xuất bản Thuỵ Sĩ chủ trì hơn 220 tạp chí khoa 
học truy cập tự do (Open Access) thuộc nhiều lĩnh vực 

https://www.mdpi.com/ 

37 Lancet Chuyên trang “COVID-19 Resource Centre”, truy cập tự do https://www.thelancet.com/coronavirus 

38 American Physical 
Society 

Chuyên trang giới thiệu các nguồn tài nguyên của APS 
hỗ trợ các nỗ lực ứng phó đại dịch COVID-19 

https://www.aps.org/about/covid-19/ 

39 American Society of 
Nephrology 

Chuyên trang “Nephrologists Transforming Dialysis 
Safety (NTDS)” 

https://www.asn-online.org/ntds/ 

40 F1000 Research 
Limited 

Tuyển tập các tài liệu nghiên cứu “nóng” về 
coronavirus 

https://f1000research.com/gateways/disease_outbrea
ks/coronavirus 

41 The Royal Society Tuyển tập các bài báo nghiên cứu liên quan đến đại 
dịch COVID-19 được RS mở quyền truy cập toàn văn 
miễn phí 

https://royalsocietypublishing.org/topic/special-
collections/novel-coronavirus-outbreak 

42 BioOne Chuyên trang “Peer-Reviewed Research to Inform the 
Coronavirus Crisis” 

https://complete.bioone.org/covid-19 

43 Search4life – 
HINARI 

Trang hướng dẫn tìm kiếm các bài báo liên quan đến 
COVID-19 và SARS-CoV-2 từ CSDL Research4Life 

https://www.research4life.org/news/covid-19-
information-available-on-research4life/ 
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44 Brill Tuyển tập các ấn phẩm liên quan đến COVID-19 và 
coronavirus được trên 30 nhà xuất bản khoa học, kĩ 
thuật, y khoa mở quyền truy cập tự do giúp ứng phó 
đại dịch 

https://www2.brill.com/COVID-19_Collection 

45 Clarivate Analytics Chuyên trang “Get the insights you need on COVID-19” https://clarivate.com/coronavirus-resources/ 

46 AIP Publishing Tuyển tập các ấn phẩm liên quan đến phòng chống 
bệnh dịch được AIP mở quyền truy cập tự do 

https://publishing.aip.org/publications/journals/covid-
19/ 

47 American 
Psychological 
Association 

Tuyển tập các bài báo liên quan đến chủ đề COVID-19 
được APA mở quyền truy cập tự do 

https://www.apa.org/pubs/highlights/covid-19-articles 

48 Karger Publishers Tuyển tập các bài báo liên quan đến chủ đề COVID-19 
được Karger mở quyền truy cập tự do 

https://www.karger.com/Tap/Home/278492 

49 Cortellis Tuyển tập “Free access to BioWorld coronavirus 
articles” 

https://www.bioworld.com/articles/topic/517 

50 American 
Association for the 
Advancement of 
Science 

Tuyển tập các bài báo liên quan đến coronavirus truy 
cập miễn phí trên tạp chí Science 

https://www.sciencemag.org/tags/coronavirus 

51 Proceedings of the 
National Academy 
of Sciences of the 
USA 

Tuyển tập các bài báo liên quan đến coronavirus truy 
cập miễn phí trên tạp chí PNAS 

https://www.pnas.org/coronavirus 

52 Wellcome Lời kêu gọi các nhà nghiên cứu, tập đoàn xuất bản, tổ 
chức khoa học... hợp tác chia sẻ dữ liệu miễn phí góp 
phần ứng phó đại dịch COVID-19 

https://wellcome.ac.uk/coronavirus-covid-19/open-
data 

53 CABI Chuyên trang “Focus on: Coronaviruses” https://www.cabdirect.org/globalhealth 

54 New England 
Journal of Medicine 

Tuyển tập các bài báo và tài liệu khoa học liên quan 
đến COVID-19 được NEJM mở quyền truy cập miễn phí 

https://www.nejm.org/coronavirus 
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