
 

Taylor & Francis 
Nhà xuất bản học thuật hàng đầu thế giới! 

Được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm của hơn hai thế kỷ, tập đoàn xuất bản TAYLOR & 
FRANCIS là một trong những tập đoàn xuất bản hàng đầu trên thế giới chuyên về sách và tạp chí Khoa 
học xã hội, Khoa học kỹ thuật và các loại Tạp chí chuyên ngành thuộc mọi lãnh vực khoa học. 

Thành lập từ năm 1798 từ sự khởi đầu là một Nhà xuất bản chuyên về các loại Tạp chí khoa học, ông 
Richard Taylor và tiến sĩ hóa học William Francis đã đi tiên phong trong việc cộng tác với các nhà khoa 
học nổi tiếng trên thế giới để biên soạn và xuất bản các loại sách chuyên ngành.  

Năm 1936, tập đoàn xuất bản Taylor & Francis đã thật sự trở thành một trong những tập đoàn xuất bản 
sách Khoa học xã hội, Khoa học kỹ thuật lớn nhất thế giới về quy mô với 37 nhà xuất bản thành viên 
nổi tiếng ở Anh và Mỹ như NXB Taylor & Francis, CRC Press, Marcel Dekker, Chapman & Hall/ CRC, 
Auerbach Publications, Idea Group, David Fulton, American Psychology, Routledge, Pluto Press……  

Trong 2 thập kỷ gần đây Taylor & Francis đã phát triển mạnh mẽ với mạng lưới điều hành hiện nay của 
Taylor & Francis gồm 20 văn phòng hoạt động toàn cầu như New York, Philadelphia, Oxford, 
Melbourne, Stockholm, Beijing, New Delhi, Johannesburg, Singapore, Tokyo và cùng hoạt động trên 
mạng lưới 150 văn phòng trên khắp các lục địa của Informa.  

Với sự phát triển vũ bão về thông tin trực tuyến, Taylor & Francis xuất bản hàng năm trên 1.500 đầu tạp 
chí điện tử chất lượng cao được thường xuyên đánh giá và trích dẫn bởi các tổ chức ngành nghề và các 
nhà nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới, bên cạnh đó Taylor & Francis xuất bản khoảng 1,800 sách điện 
tử mới hàng năm, với một danh mục sách xuất bản các năm trước (book backlist) gồm hơn 20.000 chủ 
đề chuyên biệt. 

Taylor & Francis cung cấp đến người dùng các thông tin và kiến thức chất lượng cao để người dùng có 
thể ứng dụng hiệu quả vào công việc hàng ngày, phát triển công tác nghiên cứu, dạy và học và góp phần 
vào sự phát triển của mỗi thị trường từng vùng. Khách hàng của Taylor & Francis là các nhà nghiên cứu, 
sinh viên, giảng viên và các chuyên gia cao cấp.  

Trang web của Taylor & Francis được thiết kế đơn giản để người dùng có thể dễ dàng truy cập tìm kiếm 
thông tin. Hệ thống CSDL này được phát triển theo nhu cầu nghiên cứu của cộng đồng xã hội, nhu cầu 
lưu trữ của thư viện. 

Các chủ đề chính 

• Agriculture & Environmental Sciences : Khoa  
học Nông nghiệp và Môi trường 

• Arts: Khoa học Nghệ thuật 
• Audiology and Hearing Science: Khoa học 

thính phòng và nghe.  
• Behavioral Sciences: Khoa học ứng xử 
• Bioscience: Sinh học 
• Built Environment: Môi trường xây dựng 
• Computer Science: Khoa học Máy tính 
• Development Studies: Nghiên cứu phát triển 

• Development, Environment, Social Work, 
Urban Studies: Đô thị, công tác xã hội, môi 
trường và phát triển 

• Earth Sciences: Khoa học Trái đất 
• Economics, Finance, Business & Industry: 

Công nghiệp & Kinh doanh, Tài chính, Kinh 
tế học. 

• Education: Giáo dục 
• Engineering & Technology: Công nghệ & Kỹ 

thuật 



• Environmental Studies & Management: Quản 
lý và nghiên cứu môi trường. 

• Food Science & Technology: Công nghệ và 
khoa học thực phẩm 

• Geography: Địa chất học 
• Humanities: Nhân văn 
• Information Science: Khoa học thông tin 
• Interdisciplinary Studies: Khoa học Nghiên 

cứu chuyên đề 
• Language & Literature: Văn học và Ngôn ngữ 
• Law: Luật 
• Mathematics & Statistics: Toán và Thống kê 

• Medicine, Dentistry, Nursing & Allied Health: 
Dược phẩm, Nha khoa, Chăm sóc sức khỏe y 
tế 

• Museum, Heritage Studies & Visual Arts: 
Nghiên cứu Bảo tàng, Di sản và Nghệ thuật 
thị giác 

• Physical Sciences: Khoa học tự nhiên 
• Reference & Information Science: Khoa học 

thông tin và tham khảo 
• Social Sciences: Khoa học xã hội 
• Social Work: Công tác xã hội 
• Sports, Leisure, Travel & Tourism: Thể Thao, 

An dưỡng, Đi lại và Du lịch  
• Urban Studies: Nghiên cứu về đô thị

Với biểu tượng ngọn đèn được thắp sáng, tập đoàn Taylor & Francis luôn mong muốn những nguồn tri 
thức vô tận của mình sẽ mãi là những ngọn đèn sáng nhất cùng đồng hành với các bạn trên con đường 
học tập và nghiên cứu khoa học của mỗi người.  

 

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DVTM VÀ THÔNG TIN KỸ THUẬT  

(TED Engineering Documents JSC) 

ĐT: 84.4.3564 0225, Fax: 84.4.3564 0221 

www.ted.com.vn, sales@ted.com.vn, 

Hoặc tham khảo tại http://www.taylorandfrancisgroup.com/ 
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