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SAGE Premier Collection là bộ sưu tập các tạp chí nghiên cứu tổng hợp có chất lượng nội dung 

cao và tầm ảnh hưởng lớn, bao gồm các xuất bản phẩm từ hơn 200 hiệp hội nghiên cứu hàn lâm 

khắp thế giới. 

 Toàn bộ các tạp chí của SAGE đều được đánh giá ngang hàng, trong đó hơn 50% dữ liệu 

của SAGE nằm trong Báo cáo xếp hạng Tạp chí dựa trên số liệu trích dẫn của Thomson 

Reuters năm 2009. 

 Truy cập trực tuyến tới hơn 600 tạp chí toàn văn được đánh giá ngang hàng, và hơn 

300,000 bài báo với dữ liệu giá trị từ năm 1999. 

 Dữ liệu liên ngành chất lượng cao – tất cả các tạp chí của SAGE đều được đánh giá 

ngang hàng, trong đó hơn 50% dữ liệu thuộc gói SAGE Premier nằm trong Báo cáo xếp 

hạng Tạp chí dựa trên số liệu trích dẫn của Thomson Reuters năm 2009. 

 SAGE không ngừng gia tăng số lựợng các tạp chí được xếp hạng thêm 11%, đồng thời 

tăng chỉ số ảnh huởng (Impact Factor) của 57% số lượng tạp chí trong báo cáo gần đây 

nhất của năm 2009.  

 SAGE luôn duy trì vị trí dẫn đầu trong các lĩnh vực(căn cứ theo số lượng tạp chí được 

xếp hạng), gồm Truyền thông; Chính trị; Tâm lý học, Toán; Vấn đề xã Giáo dục dặc 

biệt; Quản lý nhân lực; Khoa học xã hội, Liên ngành; Xã hội học; vv 
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2. SAGE RESEARCH METHODS (SRM) 
 
 

 
 

 

 

 

SAGE Research Methods (SRM) là một công cụ chuyên nghiệp được thiết kế nhằm hỗ trợ 

các nhà nghiên cứu, giảng viên, và sinh viên trong các dự án nghiên cứu của họ 

 

Với SAGE Research Methods, các nhà nghiên cứu có thể khám phá phương pháp lựa chọn 

của họ theo chiều sâu và chiều rộng của nội dung, mở rộng hoặc tinh chỉnh tìm kiếm của họ 

khi cần thiết; đọc trực tuyến, in ấn, hoặc email toàn bộ nội dung văn bản, đề nghị dùng tới 

phương pháp liên quan và các liên kết đến các tác giả liên quan đến từ thư viện SRM, vv 

 

Nội dung SRM 

 

 175.000+ trang sách, tạp chí và các tài liệu tham khảo cùng các kỷ yếu công trình lớn 

 Hơn 720 + sách, 26 video và hơn 1.400 chủ đề về phương pháp nghiên cứu định tính, 

định lượng, và hỗn hợp 

 Cung cấp series nổi tiếng Little Green & Blue trên SRM 

 Methods Map: Một công cụ tìm kiếm trực quan hiện đại và hiệu ích 
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