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Trình bày những khái niệm, phạm trù, đặc
070.071 1 trưng, nguyên tắc, chức năng, hiệu quả của báo Việt
chí và truyền thông.
The main objective of this study is to analyze
the possibilities for environmental
improvement in pangasius and shrimp
production in Vietnam and to identify the
options for technological and management
intervention. Introduction: The Vietnamese
fishery sector; The environmental impacts of
aquaculture production in Vietnam;
Environmental management of aquaculture
production in Vietnam; Research objectives;
Research methodology; Structure of thesis.
628.1
Anh
Present water pollution by pangasius
production in the Mekong delta - Vietnam:
causes and options for control. Water pollution
by intensive brackish shrimp farming in South East Vietnam: causes options for control.
Towards eco-agro industrial clusters in aquatic
production: the case of shrimp processing
industry in Vietnam. Multi-level en
vironmental governance in Vietnam: Water
pollution reductioon in pangasius and shrimp
aquaculture.
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Định
dạng
pdf

pdf

3

4

Bài giảng kỹ thuật
Đinh Xuân
SA28 nhân giống cây
Lý
trồng

SA30

Kỹ thuật ngoại
thương

Đại học Văn
Lang

2007

Dương Hữu
ĐH Văn Lang 1988
Hạnh

5

Quản trị thương
Trương
SA31 hiệu hàng hóa: Lý
Đình Chiến
thuyết và thực tiễn

6

Bí quyết thành
SA32 công của thương
hiệu

Vương
Nam Quân

581.35

Trình bày các vấn đề xoay quanh chọn tạo
giống cây trồng. Vấn đề về cơ sở di truyền số
lượng, nguồn gen thực vật cũng như các kĩ
thuật lai giống cây trồng. Hướng dẫn các
phương pháp lựa chọn và sản xuất giống cây
trồng đảm bảo chất lượng đặc biệt là việc ứng
dụng phương pháp công nghệ sinh học trong
chọn tạo giống cây trồng.

Việt

pdf

382.3

Trình bày kiến thức về tiếp thị ngoại thương và
nghiệp vụ ngoại thương. Phân tích các chủ đề
căn bản như tiếp thị xuất khẩu, hợp đồng ngoại
thương, các phương cách bảo đảm chất lượng
hàng nhập, các điều kiện, phương thức giao
dịch thương mại trên thị trường quốc tế, ...
kèm các mẫu hợp đồng xuất nhập khẩu, L/C,
Bill ò Lading, C/O, ... và các quy định của Việt
Nam về xuất nhập khẩu.

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

Thống kê

2005

658

Lao động Xã
hội

2004

658
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Trình bày những vấn đề cơ bản về thương hiệu,
xây dựng, xác định tên, thiết kế biểu trưng
(lôgô), đăng ký bảo hộ, quản lý thương hiệu và
thực trạng việc xây dựng, phát triển thương
hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như
xu hướng xây dựng, quản lý thương hiệu trên
thế giới.
Trình bày vài nét về tình hình thương hiệu trên
thế giới, xây dựng hệ thống bí quyết phát triển
thành công thương hiệu dựa trên công trình
nghiên cứu thực tiễn từ những thương hiệu
thành công trên thế giới.

Hình họa vẽ kỹ
thuật

7

SA 34

8

Mỹ thuật ứng
dụng trên đường
SA35
tìm về bản sắc
Việt

9

10

SA36

SA38

Quy hoạch chiều
cao

Toán cao cấp
phần II: Giải tích

Nguyễn
Văn Thêm

ĐH Văn Lang 2000

604.2

ĐHDL Văn Văn hóa - Văn
2015
Lang
nghệ

745.4

Trần Thị
Vân

Cố PGS.TS
Lê Văn Hốt

Xây dựng

ĐHDL Văn
Lang

1999

2001

Trình bày các kiến thức về vật liệu, dụng cụ và
các thiết bị vẽ kỹ thuật, hình chiếu thẳng góc,
hình biểu diễn phẳng của các mặt hình học
thường gặp, sự tương giao. Hướng dẫn quy
cách thành lập bản vẽ, vẽ đúng vẽ phương diện
bản vẽ và thực hiện đầy đủ những quy ước về
bản vẽ kĩ thuật.
Là tập hợp các tham luận, các ý kiến trao đổi
trong Hội thảo, được biên soạn như một tài
liệu tham khảo, nhằm giúp các nhà nghiên cứu,
các nhà đào tạo, những người làm việc trong
lĩnh vực MTƯD có thể nhận diện những hạn
chế từ thực trạng hiện nay, đưa ra định hướng
và giải pháp đúng đắn, để trong tương lai gần
sản phẩm thiết kế, đồ thủ công mỹ nghệ sẽ thể
hiện được đặc trưng văn hóa Việt, đáp ứng
mong đợi cũng như nhu cầu của người tiêu
dùng trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa
dân tộc

Việt

Việt

pdf

690

Trình bày các khái niệm về quy hoạch chiều
cao, các phương pháp thiết kế cũng như cách
thức xác định các thông số khối lượng, khoảng
cách vận chuyển đất trong quá trình quy hoạch;
kèm theo nhiều ví dụ thực tế.

Việt

pdf

515

Trình bày kiến thức về hàm số giới hạn và liên
tục. Phép tính vi phân của hàm một biến. Đạo
hàm và vi phân của hàm nhiều biến. Tích phân
và các phương trình vi phân.

Việt

pdf
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11

12

Toán cao cấp
SA39 phần I : Đại số
tuyến tính

SA29

Tiếp thị và phát
hành phim

Cố PGS.TS
Lê Văn Hốt

Jenniifer
Stott

ĐH Văn Lang 2012

Trung tâm
nghiên cứu
nghệ thuật và
lưu trữ điện
ảnh Việt Nam

512

Trình bày kiến thức về đại số tuyến tính. Logic
và tập hợp. Không gian vecto, hệ phương trình
tuyến tính, các phép toán vecto. Các vấn đề của
ma trận và định thức như các phép tính ma
trận, giải phương trình ma trận, hạng của ma
trận, ma trận nghịch đảo, hoán vị và định vị
định thức cấ pn, các tính chất của định thức.
Các khía cạnh của hệ phương trình tuyến tính
và dạng toàn phương. Tài liệu còn có hệ thống
bài tập tương ứng với kiến thức ở mỗi chương.

070,1

Cung cấp kiến thức toàn diện về công tác tiếp
thị và phát hành phim. Vạch ra chiến lược cho
tiếp thị và phát hành phim: tuyên truyền và
quảng cáo, tiếp thị quốc tế, các vấn đề về hợp
đồng, nguồn vốn tài trợ, các vật liệu và dịch
vụ. Các kế hoạch phát hành như chiếu rạp,
truyền hình, video gia đình...
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Việt

pdf

pdf

Nguyễn Thị
Phương
Loan

13

Greening textile
SA33 industry in
Vietnam

14

Cẩm nang thuật
ngữ chuyên ngành Nguyễn
SA51
kinh thương quốc Đắc Tâm
tế Anh - Việt

Wageningen
University

2011

628.4

ĐH Văn Lang 1999

381.03
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Wastewater treatment research in the textile
sector. An industrial ecology zone model,
integrating preventive cleaner production
approaches, a waste exchange network for
reuse and recycling, and new end-of-pipe
technologies, has been developed and assessed
in two case studies: the Thanh Cong Company
and the Nhon Trach 2 Industrial Zone. The
greening production model developed for the
Thanh Cong Company, a large-scale textile
company in Hochiminh city, included the
combination of leaner production, external
waste xchange and endof-pipe chnology. The
dyestuffs, auxiliary chemicals, ater and energy
consumption can be reduced significantly
when the proposed cleaner production, the
external waste exchange options and the
improved end-of-pipe technologies are
implemented. The industrial ecology zone
model was designed in three steps. Firstly the
greening production model developed for the
Thanh Cong Company was applied to all
textile enterprises in the industrial ecology
zone that was considered. Secondly an outside
waste exchange network was designed. The
Trình bày các thuật ngữ chuyên ngành kinh tế
theo bảng chữ cái, có sự đối chiếu giữa ngôn
ngữ Anh - Việt. Là tài liệu cần thiết cho
những ai muốn học tiếng Anh chuyên ngành
quản trị kinh doanh, kinh tế thương mại, ngoại
thương, kế toán tài chính …

Anh

pdf

ViệtAnh

pdf

15

16

Tạo dựng và quản
trị thương hiệu
Lê Anh
SA52
danh tiếng và lợi Cường
nhuận

SA53

Quản trị tài sản
thương hiệu

Dương Hữu
Hạnh

Lao động Xã
hội

Thống kê

2003

2005

658

Trình bày các vấn đề của thương hiệu và tầm
quan trọng của thương hiệu, mối quan hệ giữa
thương hiệu với các sản phẩm, dịch vụ. Sự
hình thành giá trị thương hiệu, kỹ năng thiết kế
và tạo dựng một thương hiệu mạnh, có giá trị.
Các chiến lược quản trị và phát triển thương
hiệu, kinh nghiệm của các công ty tập đoàn lớn
trên thế giới. Cách thức quảng bá và sử dụng
các phương tiện truyền thông nhằm xây dựng
thương hiệu có giá trị. Các đối tượng sở hữu
công nghiệp, khái niệm và trình tự thủ tục xác
lập quyền sở hữu độc quyền tại Việt Nam.

Việt

pdf

658

Nội dung sách gồm 11 chương biên soạn dựa
trên ý tưởng chính là tìm hiểu bản chất của
thương hiệu, các đặc tính cần có để tạo dựng
một thương hiệu thành công, xây dựng thương
hiệu như thế nào, quản trị và duy trì thương
hiệu như thế nào trong quá trình kinh doanh.
Mục tiêu của tài liệu là giúp người đọc nhận
thức rõ tầm quan trọng của xây dựng tên
thương hiệu và đặc biệt là quản trị thương
hiệu. Giới thiệu một số chiến lược marketing
xây dựng thương hiệu.

Việt

pdf
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17

18

Quyền được nói:
vai trò của Truyền Viện ngân
SA54 thông đại chúng
hàng thế
trong Phát triển
giới
kinh tế

Văn hóa Thông tin

Đạo đức kinh
Phạm Quốc Lao động - Xã
SA55 doanh và văn hóa
Toản
hội
doanh nghiệp

2006

2007

302.23

Phân tích tầm ảnh hưởng của truyền thông đến
phát triển kinh tế trong những bối cảnh khác
nhau; đưa ra bằng chứng về sự hoạt động của
ngành truyền thông và các quy định về truyền
thông ở một số nước trên thế giới đồng thời chỉ
ra điều kiện và môi trường chính sách cần thiết
để truyền thông có thể hỗ trợ cho phát triển
kinh tế. 3 nội dung chính được đề cập đến là:
Truyền thông hỗ trợ thị trường như thế nào;
Cái gì tạo thuận lợi cho truyền thông; Truyền
thông nói gì về truyền thông.

Việt

pdf

174.4

Các chuẩn mực đạo đức kinh doanh là cơ sở
tình cảm và trí tuệ định hướng cho người kinh
doanh nghĩ đúng, làm đúng đảm bảo sự phát
triển kinh tế xã hội cho doanh nghiệp của
mình. Cuốn sách trình bày một số vấn đề về
đạo đức kinh doanh; Lịch sử đạo đức kinh
doanh; Các phạm trù đạo đức kinh tế - xã hội,
Các chuẩn mực đạo đức kinh doanh ngày nay;
Đạo đức trong thành lập doanh nghiệp; Đạo
đức trong hoạt động doanh nghiệp; Đạo đức
trong chấm dứt doanh nghiệp; Đạo đức bán
hàng; Đạo đức trong văn hóa kinh doanh;
Không gian và vị trí giao tiếp trong kinh
doanh; Đạo đức lãnh đạo và đa văn hóa trong
kinh doanh.

Việt

pdf
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19

20

Integrated
treatment of
tapioca processing Huỳnh
Wageningen
SA56 industrial
Ngọc
University
wastewater based Phương Mai
on environmental
bio- Technology

Surmat decision
support tool to
select municipal
SA58
solid waste
treatment
technologies

Lê Thị Kim
Oanh

Wageningen
University

2006

2012

628.4

The book consists of 8 chapters: Introduction;
Tapioca Industry in Vietnam: Processing
Technology and Characterization of
Wastewater; Remove of Suspended Solids by
Applying an Upflow Anaerobic Filter as a PreTreatment Step; UASB Treatment of Tapioca
Processing Wastewater; Post-Treatment of
UASB System Effluent; Process and
Operational Factors Affecting the Anaerobic
Process in the Treatment of Tapioca
Processing Wastewater; The Effect of Cyanide
on the Hydrolysis and Acidification Processes
Involving Tapioca Starch Particles; Summary,
Conclusion and Recommendation.
Research the appropriate technology for
treatment of tapioca wastewater; recommended
sustainable development for tapioca processing
industry.

Anh

pdf

628.4

The book contains 7 chapters, presented the
current municipal solid waste management
system in Ho Chi Minh City, Vietnam;
Combined anaerobic and aerobic treatment of
municipal solid waste; Treatment options for
commingled municipal solid waste in HCMC;
Costs analysis of municipal solid waste
treatment technologies in developing
countries; Development and application
SURMAT in Ho Chi Minh City; Discussion
and conclusions.

Anh

pdf
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21

Tổ GK đại học
Bách khoa nghiên
Nguyễn
SA57 cứu rà phá thủy
Xuân Chánh
lôi và bom từ
trường

Bách khoa

22

SA37

Bài giảng vật liệu Nguyễn Thị
xây dựng
Hoàng Yến

Đại học Văn
Lang

23

Các phương pháp Huỳnh
Khoa học Kỹ
SA59 phân tích cơ bản Ngọc
thuật
nước và nước thải Phương Mai

Sách gồm 3 phần chính. Phần 1: Nhiệm vụ
quyết thắng. Tường trình các vấn đề đặt ra về
tổ chức và hoạt động của tổ GK. Phần 2: Các
thành viên GK nhớ lại và suy ngẫm. Tập hợp
những bài viết của một số thành viên trong tổ
2011 623.095 97
chức kể về các công việc và những con người
gắn bó với GK.. Phần 3: Phụ lục gồm một số
tài liệu của Mỹ lên kế hoạch tiêu diệt tổ GK,
một số bài báo của Việt Nam về hoạt động của
tổ chức.
Phân tích các kiến thức cơ bản, tính chất cơ lí
hóa chủ yếu của các loại vật liệu xây dựng.
2006
691
Cũng như các phương pháp sử dụng, bảo quản
và sản xuất vật liệu sao cho đạt hiệu quả kinh
tế cao nhất.
Trình bày 20 chỉ tiêu cơ bản thường sử dụng
để phân tích thành phần nước thải và chất
lượng nước. Mỗi chỉ tiêu phân tích được giới
thiệu với những nội dung chính sau: Ý nghĩa
về mặt môi trường; Nguyên lí cơ bản của
phương pháp phân tích; Các trở ngại gặp phải
2015
628.4
trong quá trình phân tích; Nội dung yêu cầu
của bài thí nghiệm; Các thiết bị, dụng cụ, hóa
chất sử dụng trong phân tích mẫu; Quy trình
phân tích và cách tính toán kết quả phân tích;
Mỗi bài được kết thúc bằng các câu hỏi liên
quan và tài liệu tham khảo.
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Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

24

Quy hoạch du lịch
Trần Văn
SA69 những vấn đề lí
Thông
luận và thực tiễn

25

Vấn đề lớn của
nhân loại - Một
SA78
cách nhìn trước
về thế giới

26

A first book in
comprehension,
pre'cis and
SA79 composition =
Luyện viết Tiếng
Anh trình độ sơ
cấp và trung cấp.

27

Communicating
in groups:
SA81
Applications and
skills

Kard Lorenz

Alexander

Katherine
Adams

Đại học Văn
Lang

2003

910

Hà Nội

2007

199.415

TP. Hồ Chí
Minh

McGraW-Hill

1999

Cung cấp cơ sở lí luận và thực tiễn về khoa
học qui hoạch du lịch. Trình bày đối tượng,
nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu. Hệ thống
các quan điểm và nguyên tắc quy hoạch du
lịch. Quy hoạch du lịch. Phương pháp đánh giá
tài nguyên du lịch và đánh giá tác động của
phát triển du lịch đến môi trường tự nhiên và
nhân văn. ...
Giới thiệu những vấn đề lớn của nhân loại như:
đặc trưng kết cấu và hệ thống sinh mệnh và trở
ngại cơ năng. Bùng nổ dân số, không gian sinh
sống bị phá hoại. Chạy đua với chính mình và
sự đòi hỏi quá mức? Sự biến mất của di truyền,
truyền thống bị lãng quên. Khả năng truyền bá
và vũ khí hạt nhân.

Việt

pdf

Việt

pdf

428.2

English writing practice elementary level and
Anh middle level. Guided writing simple sentences,
Việt
the compound sentence, the complex sentence.

pdf

302.3

Research tendencies of human communication
in small groups; The group formed in
communication, using the language, use the
phrase, reasoning, every step in the
negotiations, and skills in Human
Communication Standard.

pdf
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Việt

Đặng Mậu
Chiến

Đại học Quốc
gia TP.HCM

28

SA82 Công nghệ đúc

29

SA83

Đại cương về văn Phạm Thái Văn hóa thông
2004
hoá Việt Nam
Việt (ch.b.)
tin

30

SA84

Di truyền học tập
1

Phan Cự
Nhân (c.b)

Đại học Sư
phạm

2004

576.5

31

SA85

Di truyền học tập
2

Phan Cự
Nhân (c.b)

Đại học Sư
phạm

2004

576.5

32

SA86

Điêu khắc hiện
đại Việt Nam

Vũ Giáng
Hương

Mỹ thuật

1997

730

33

Giáo trình cơ sở
SA91 kỹ thuật môi
trường

Tăng Văn
Đoàn

Giáo dục

2009

363.7

2003

671.2

306.597
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Trình bày các khái niệm tổng quá và cơ sở lí
thuyết của công nghệ đúc, vai trò của sản xuất
đúc với nền kinh tế quốc dân, lí thuyết hình
thành cấu trúc vĩ mô của vật đúc, quy trình
công nghệ chế tạo vật đúc. Mô tả công nghệ
chế tạo khuôn và ruột. Nghiên cứu các hợp
kim đúc và chế tạo vật đúc.
Văn hoá học và đại cương về văn hoá Việt
Nam. Định vị và kết cấu văn hoá Việt Nam.
Mặt tinh thần của văn hoá Việt Nam trong sinh
hoạt cá nhân và cộng đồng. Tương tác của văn
hoá Việt Nam với văn hoá bên ngoài và trong
bối cảnh toàn cầu hoá
Trình bày các tiêu chuẩn vật chất di truyền axit
Nucleic,... các khái niệm, phân loại đột biến,
đột biến gen, đột biến cấu trúc, nhiễm sắc thể,
biến đổi số lượng nhiễm sắc thể, thường biến,
mã di truyền, tái tổ hợp vật chất di truyền, cấu
trúc và chức năng của gen
Nghiên cứu cơ sở di truyền của sự phát triển cá
thể. Khái niệm và các qui luật về hiện tượng di
truyền. Di truyền nhiễm sắc thể và ngoài nhiễm
sắc thể. Di truyền học quần thể. Công nghệ
ADN tái tổ hợp...
Tập hợp các tác phẩm của các nhà điêu khắc
Việt Nam được sáng tác từ năm 1925 đến nay.
Các tác phẩm trong sách được sắp xêp thể hiện
dòng chảy lịch sử của nghệ thuật điêu khắc
Việt Nam.
Trình bày các khái niệm cơ bản về sinh thái
học và bảo vệ môi trường. Ô nhiễm không khí
và bảo vệ môi trường không khí. Ô nhiễm
nước, đất và các loại ô nhiễm khác.

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

34

SA92

Giáo trình đo
lường nhiệt

Hoàng
Quốc An

35

Giáo trình phương
Võ Thị
SA93 pháp nghiên cứu
Ngọc Lan
khoa học giáo dục

36

Giáo trình sinh
SA94
hóa hiện đại

Nguyễn
Tiến Thắng

37

Giáo trình tác
SA95 phẩm báo chí đại
cương

Nguyễn Thị
Thoa

38

Giáo trình tổng
SA96
quan du lịch

Trần Thị
Thuý Lan

39

SA97 Giáo trình trang trí

Tạ Phương
Thảo

Đại học Quốc
gia TP.HCM

Đại học Quốc
gia TP.HCM

Giáo dục

Giáo dục

Hà Nội

Đại học Sư
phạm

2013

2012

1998

2011

2005

2005

620.004

Trình bày các phương pháp đo và dụng cụ đo
các thông số liên quan đến ngành Công nghệ
Nhiệt - Điện lạnh như: nhiệt độ, áp suất, lưu
lượng, mức cao của môi chất, độ ẩm và phân
tích các thành phần trong hỗn hợp.

Việt

pdf

001.4

Giới thiệu chung về nghiên cứu khoa học và
nghiên cứu khoa học giáo dục. Phương pháp
nghiên cứu khoa học giáo dục và các giai đoạn
tiến hành đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục.
Hình thức và cấu trúc của luận văn khoa học.

Việt

pdf

572.07

Trình bày các cơ sở sinh hoá học. Cấu tạo sinh
chất và xúc tác sinh học. Năng lượng sinh học
và quá trình trao đổi chất. Truyền tải thông tin
di truyền.

Việt

pdf

070.4

Trình bày những kiến thức cơ bản nhất về tác
phẩm báo chí như: khái niệm, chức năng, giá
trị sử dụng trong đời sống xã hội, vấn đề bản
quyền. Phân tích các yếu tố cấu thành một tác
phẩm báo chí: nội dung và hình thức, quy trình
sáng tạo tác phẩm báo chí.

Việt

pdf

910

Tìm hiểu khái quát về hoạt động du lịch, thời
vụ du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động,
chất lượng phục vụ du lịch.

Việt

pdf

745.4

Trình bày lý thuyết cơ bản về nghệ thuật trang
trí, các mảng, nét, màu sắc, trang trí cơ bản.
Nghiên cứu vốn cổ dân tộc. Cách trang trí đơn
giản và cách điệu. Nghệ thuật trang trí vải hoa.

Việt

pdf
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40

SA98

Hình thái học của
M. Cagan
nghệ thuật

Hội nhà văn

2004

701

41

SA99

Hoá phân tích tập Trần Tử
II
An

Y học

2007

543

42

Kỹ thuật chiết
SA100
xuất dược liệu

Nguyễn
Thượng
Dong

43

Làm thế nào để
sáng tạo? Hay
SA101
khoa học về sáng
tạo tự giới thiệu

Trung tâm
Phan Dũng Sáng tạo Khoa 1992
học Kỹ thuật

44

SA102 Mỹ thuật ở làng

Nguyễn
Quân

Khoa học Kỹ
thuật

Mỹ thuật

2008

1991

Nghiên cứu cơ cấu toàn bộ thế giới nghệ thuật,
làm sáng tỏ những mối liên hệ phối hợp và phụ
thuộc giữa các cấp độ căn bản của sự phân chia
hoạt động sáng tạo nghệ thuật, phân tích hình
thái học nghệ thuật trong lịch sử tư tưởng mĩ
học Mác-xít, nghiên cứu các lớp và các nhóm
nghệ thuật.
Đại cương về phân tích dụng cụ, phân tích
quang học, quang phổ hấp thụ phân tử, quang
phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử, quang phổ
huỳnh quang, một số phương pháp quang học
khác

Việt

pdf

Việt

pdf

Trình bày nguyên lí chung trong chiết xuất
dược liệu. Các phương pháp chiết xuất siêu
âm. Chiết xuất xung điện; Chiết xuất lỏng lỏng; chiết xuất dung môi siêu tốc; chiết xuất
bằng kí hóa lỏng siêu tới hạn. Giới thiệu các
phương pháp cô dịch chiết tách. Nguyên lí
thiết bị, ứng dụng ở quy mô công nghiệp.

Việt

pdf

153.35

Trình bày các vấn đề của tư duy sáng tạo, sự
phát triển của các quan niệm về tư duy sáng
tạo. Phân tích vấn đề tư duy sáng tạo ở nước ta
và ở nước ngoài.

Việt

pdf

709.597

Văn hóa Làng từ xa xưa chính là một phần của
lịch sử Việt Nam. Là nơi sinh sản và lưu giữ
70 - 80 % các sản phẩm nghệ thuật từ âm nhạc,
sân khấu tới mỹ thuật và kiến trúc. Dù chưa có
một đường viền hay kết cấu chưa được trình
giải mạch lạc rõ ràng trong các công trình
nghiên cứu; Mỹ thuật ở làng nghiên cứu một
phần lối sống ở làng và và văn hóa làng.

Việt

pdf

615
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45

Mỹ thuật vẽ tượng
SA103 chân dung bằng
thạch cao

46

Nấm mốc và độc
Đậu Ngọc
SA104 tố aflatoxin trong
Hào
thức ăn chăn nuôi

Nhà máy nhiệt
điện tập 1

47

Nhà máy nhiệt
điện tập 2

48

SA106

49

Cẩm nang dành
SA80 cho người làm
nghề kim hoàn

Nguyễn
Công Hân

Nguyễn
Công Hân

Hoàng
Đăng Nhơn

Mỹ thuật

2008

741.2

Nông nghiệp

2003

579.5

Khoa học Kỹ
thuật

Khoa học Kỹ
thuật

Đà Nẵng

2002

2002

1989

Trình bày các cảm nhận về tượng thạch cao
như: ngũ quan, tượng mặt cắt và tượng treo
trường, quan sát góc độ và quan hệ thấu thị, só
sánh sánh sáng tự nhiên và ánh sáng đèn,
phương pháp vẽ kết cấu và độ sáng của thạch
cao, voltaire. …
Cung cấp kiến thức về nấm và độc tố nấm
trong thức ăn chăn nuôi. Nguồn gốc, đặc tính
lý, hóa, sinh học và phương pháp phân tích xác
định aflatoxin. Đưa ra các phương pháp phòng
chống nấm mốc và độc tố nấm.

Việt

pdf

Việt

pdf

537.6

Giới thiệu những cơ sở lý thuyết của nhà máy
nhiệt điện, các loại nhà máy nhiệt điện; Độ
kinh tế nhiệt và các chỉ tiêu năng lượng của
nhà máy nhiệt điện ngưng hơi, của trung tâm
nhiệt điện; Các thông số hơi và việc quá nhiệt
trung gian, gia nhiệt hồi nhiệt nước cấp, tổn
thất hơi nước và việc bù tổn thất..

Việt

537.6

Giới thiệu những cơ sở lý thuyết của nhà máy
nhiệt điện, các loại nhà máy nhiệt điện; ống
dẫn của nhà máy nhiệt điện, thiết bị trao đổi
nhiệt, bố trí nhà máy điện, cung cấp nhiên liệu,
khử bụi và thải tro xỉ. Vận hành nhà máy điện

Việt

pdf

739.27

Bổ sung kiến thức khoa học, kĩ thuật và kinh
nghiệm sẵn có với những bí quyết trong nghề
kim hoàn do ông cha truyền lại, cụ thể là thợ
kim hoàn lâu năm Nguyễn Đăng Nhơn.

Việt

pdf
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50

Nuôi cấy mô tế
bào thực vật SA107
nghiên cứu và
ứng dụng

Nguyễn
Đức Thành

51

SA108 Sinh học phân tử

Hồ Huỳnh
Thùy Dương

52

53

SA109

SA110

Tác phẩm chính
luận báo chí

Thế giới mới làm
thương hiệu

Trần Thế
Phiệt

Max
Lenderman

Nông nghiệp

2000

581.307

Giáo dục

1997

572.8

Chính trị
Quốc gia

Trẻ

2014

2011

Cung cấp kiến thức cơ bản về nuôi cấy mô tế
bào thực vật, quy trình, các hướng nghiên cứu
và ứng dụng. Đồng thời trình bày một số
phương pháp mô học, tế bào học và phân tử
phục vụ cho nghiên cứu cũng như đánh giá các
sản phẩm nuôi cấy mô và tế bào.
Trình bày các khái niệm về sinh học phân tử.
Các phương pháp thông dụng trong sinh học
phân tử. Các ứng dụng của sinh học - thành tựu
và triển vọng.

Việt

pdf

Việt

pdf

070.44

Trình bày khái niệm, vai trò và vị trí của loại
thể tác phẩm chính luận báo chí; sự hình thành
và phát triển loại thể chính luận báo chí; các
phương thức, nội dung, hình thức phản ánh;
các thể loại xã luận, bình luận, đàm luận,
chuyên luận, phiếm luận và vấn đề sáng tạo tác
phẩm, tiếp nhận tác phẩm báo chí.

Việt

pdf

658.8

Thông qua việc phân tích chủ nghĩa tiêu dùng
một số quốc gia đang có mối liên kết chặt chẽ
với nền kinh tế toàn cầu và sự thịnh vượng của
nền kinh tế thế giới nói chung, các doanh
nghiệp nói riêng để trình bày ý tưởng mới về
tiếp thị: những công ty và thương hiệu muốn
thành công không chỉ chuyển tải những thông
điệp về hàng hoá, dịch vụ của mình cho khách
hàng mà còn phải lôi cuốn khách hàng bằng
những trải nghiệm thương hiệu mang tính cá
nhân và nhân văn

Việt

pdf
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54

SA120 Độc chất học

Trương Thế
Quang

55

Giáo trình môn
SA121 học mạng lưới
thoát nước

Nguyễn
Trung Viện, Đại học Văn
Nguyễn Thị Lang
Mỹ Diệu

56

Nhiệt động kỹ
SA122 thuật và truyền
nhiệt

57

SA123

58

Từ ý đến hình
SA124 trong thiết kế
cảnh quan

Phạm Duy
Hồng,
Lê Ba

Tài liệu thực hành
tin học đại cương

Grant W.
Reid

Đại học Văn
Lang

2006

615.907

2005

628.2

Đại học Văn
Lang

1998

621.402

Đại học Văn
Lang

2008

004.67

Văn hóa thông
2003
tin

712
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Trình bày các nguyên lí về độc chất học, yếu tố
ảnh hưởng đến tính độc của độc chất học, các
bước chuyển hóa của độc chất. Độc chất môi
trường, độc chất hóa học, độc chất thực phẩm.
Phân tích cũng như đánh giá nguy cơ gây độc
của các độc chất và các phương pháp đánh giá
tác động gây hại của độc chất. Dự phòng
nhiễm độc.
Giới thiệu về hệ thống thoát nước, các vật liệu
cơ bản để thiết kế hệ thống thoát nước. Phân
tích các giai đoạn, cách thức thiết kế mạng lưới
thoát nước thải sinh hoạt và sản xuất. Trình
bày một số công trình trên mạng lưới thoát
nước, trạm bơm nước thải. Công tác quản lí
mạng lưới thoát nước.
Sách được chia làm 2 phần nhiệt động học và
truyền nhiệt. Phần 1 trình bày các khái nhiệm
về nhiệt động, phương pháp tính nhiệt lượng,
các định luật, quá trình nhiệt động cơ bản của
khí lý tưởng, … Phần 2 trình bày các khái
niệm, công thức, lí luận của vấn đề truyền
nhiệt gồm dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt, sự truyền
nhiệt nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt.
Trình bày các vấn đề đại cương tin học, lý
thuyết cơ bản trong windows, MS Word 2003,
internet, MS powerpoint, MS excel.
Nghiên cứu những ý tưởng, các qui tắc sắp
xếp, phương pháp nghiên cứu nằm ngoài
những qui tắc. Những thiết kế dị thường. Giới
thiệu các mẫu hướng dẫn và phương pháp
dựng hình trong thiết kế cảnh quan.

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

59

Tổ chức và quản
SA125 lí môi trường
cảnh quan đô thị

60

Tính toán thiết kế
SA126 hệ dẫn động cơ
Trịnh Chất
khí tập 2

61

62

Nguyễn Thị
Thanh Thủy

Tính toán thiết kế
SA127 hệ dẫn động cơ
Trịnh Chất
khí tập 1

Tính toán khối
SA128 lượng đất theo
bảng

Nguyễn
Khải

Xây dựng

Giáo dục

Giáo dục

Xây dựng

1997

2007

2008

1994

658.408

Trình bày cơ sở lí thuyết về kiến trúc cảnh
quan, nguyên tắc quản lí biển báo quảng cáo,
kí hiệu tín hiệu trong đô thị, nguyên tắc quản lí
chiếu ánh sáng đô thị, … Giúp người học có
cách tiếp cận thiết kế cảnh quan mới mang tính
chất cấu trúc và logic. Sự kết hợp giữa hình
học và tự nhiên là nền tảng của cấu trúc và trở
thành phương pháp tư duy về hình thức.

Việt

pdf

621.807

Giới thiệu các loại thiết kế: kết cấu, kết cấu
trục, chi tiết truyền động, gối đỡ trục, khớp
nối, chi tiết đúc, chi tiết hàn vỏ hộp giảm tốc,
hệ máy và kĩ thuật lắp ghép, dung sai, phương
pháp trình bày bản vẽ.

Việt

pdf

621.807

Trình bày vấn đề cơ bản trong thiết kế máy và
hệ thống dẫn động, tính toán thiết kế chi tiết
máy theo các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm
việc, thiết kế chi tiết máy, vỏ, khung và bệ
máy, chọn cấp chính xác, lắp ghép và phương
pháp trình bày bản vẽ, trong đó cung cấp nhiều
số liệu mới về phương pháp tính, về dung sai
lắp ghép và các số liệu tra cứu khác. Sách được
trình bày theo hướng tin học hóa tạo thuận lợi
cho người dùng có thể lập trình tính toán thiết
kế từng chi tiết máy hoặc tính toán thiết kế hộp
giảm tốc trên máy vi tính.

Việt

pdf

Trình bày cơ sở lập bảng tính khối lượng đất.
Cách xác định vị trí điểm không đào, không
đắp theo bảng. Cách xác định khối lượng đất
theo bảng. Trình tự tính toán khối lượng đất
theo bảng. Các bảng xác định thể tích.

Việt

pdf

692.5
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63

SA129

Thủy lực và máy
thủy lực

Nguyễn
Phước
Hoàng

giáo dục

1996

532.511

64

SA130

Thủy lực đại
cương

Nguyễn Tài

Xây dựng

1999

532.511

65

66

SA150

Cẩm nang làm nữ
Emma Gale
trang

SA151 Cấp thoát nước

Nguyễn
Thống

Thanh niên

Xây dựng

2002

2010

Trình bày các vấn đề về thủy lực học đại
cương, khái niệm chung và nguyên lí truyền
động thủy lực của các loại máy thủy lực.
Trình bày các tính chất vật lí của chất lỏng,
tĩnh học, động học và động lực học của chất
lỏng. Sức cản và chuyển động của chất lỏng.
Giúp sinh viên áp dụng thành thạo các công cụ
cơ bản để giải các để giải các bài toán thực
tiễn, đa dạng vừa áp dụng trong nghiên cứu
môn học và quá trình hoạt động khoa học công
nghệ liên quan đến chất lỏng.

Việt

pdf

Việt

739.27

Cung cấp kiến thức căn bản cho người mới
bước vào nghề kim hoàn. Hình thành cho
người học các kĩ năng từ ý tưởng thiết kế đến
chọn nguyên liệu, kỹ thuật định hình, trang trí
để hoàn chỉnh một món đồ nữ trang. Cuốn
sách là tài liệu quý báu cho những ai mong
muốn tự tay làm được một món nữ trang và
những người theo đuổi nghề kim hoàn.

Việt

pdf

628.1

Cung cấp kiến thức liên quan đến tính toán,
thiết kế, quy hoạch một hệ thống cấp nước sinh
hoạt, sản xuất của một đơn vị sử dụng nước
hoặc một khu vực cũng như tính toán thiết kế
hệ thống thoát nước mưa đô thị. Cuốn sách bao
gồm 2 phần: Cấp nước và thoát nước. Mỗi
chương có phần lí thuyết cơ bản được giới
thiệu cùng các ví dụ tính toán minh họa. Cuối
chương sẽ có phần bài tập giúp người học nắm
chắc vấn đề hơn.

Việt

pdf
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67

Chiếu sáng trong
Nguyễn
SA152 trang trí nội ngoại
Đức Phong
thất

68

Chuẩn bị kỹ thuật
Trần Thị
SA153 cho khu đất xây
Hường
dựng đô thị

69

70

SA154

Cơ sở công nghệ
xử lý khí thải

SA155 Cơ sở tạo hình

Trần Hồng
Côn

Lê Văn Huy

Thanh niên

Xây dựng

Khoa học và
Kỹ thuật

Mỹ thuật

2001

1995

2009

2006

729.28

Trình bày các nguyên tắc thiết kế chiếu sáng
trong trang trí nội ngoại thất. Cuốn sách mang
đến cho độc giả ý tưởng chủ đạo đúng đắn
trước khi bắt tay vào tổ chức chiếu sáng cho
công trình mới cũng như công trình cải tạo.
Với những mẫu trang trí nghệ thuật tiêu chuẩn
hàng đầu trên thế giới về trình độ kĩ thuật kiến
trúc cũng như tính thẩm mỹ, các quan niệm
mới về chiếu sáng kết hợp với kỹ thuật mới tạo
nên những hiệu quả chiếu sáng thú vị.

Việt

pdf

690

Trình bày những kiến thức cơ bản về các biện
pháp kỹ thuật để khai thác, sử dụng có hiệu
quả đất đai và các điều kiện tự nhiên vào mục
đích xây dựng đô thị.

Việt

pdf

628.5

Trình bày vấn đề xung quanh ô nhiễm không
khí và các giải pháp giảm thiểu. Tính chất và
độc tính của một số chất thải vào không khí.
Các phương pháp xử lí bụi. Các phương pháp
xử lí hơi và khí độc. Công nghệ xử lí một số
khí thải công nghiệp. Một số sơ đồ công nghệ
xử lí khí thải công nghiệp đặc trưng.

Việt

pdf

Trình bày các giá trị và trật tự của nguyên lý
tạo hình trên mặt phẳng vô hướng, định hướng,
hướng đối lập, đa hướng và hướng chuyển
động. Hệ thống những khả năng của bố cục,
yếu tố tương phản, độ nhấn, tương phản chính
phụ, tương quan, hàng lối, cân đối và khả năng
bố cục của tạo hình trên mặt phẳng.

Việt

pdf

741.076

Trang 19 /135

71

Công nghệ sản
xuất mì chính và
SA156
các sản phẩm lên
men cổ truyền

Nguyễn Thị
Hiền

Khoa học và
Kỹ thuật

72

Cơ sở công nghệ
SA157 sinh học - Tập 1:
công nghệ gen

Lê Trần
Bình

73

Kiến trúc công
SA158 trình (tái bản lần
thứ hai)

Nguyễn Tài Đại học Quốc
My
gia TP.HCM

74

Độc học môi
SA159 trường và sức
khỏe con người

75

Giáo trình cấu tạo Nguyễn
SA160
ô tô
Mạnh Hùng

76

Giáo trình công
SA161 nghệ may trang
phục I

Trịnh Thị
Thanh

Trần Thị
Thêu

Giáo dục

Đại học Quốc
gia

2004

664.5

2009

660.6

2009

720

2000

571.9

Giao thông
vận tải

2000

621.8

Đại học Quốc
gia

2008

687.1
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Tổng quan về công nghệ sản xuất mì chính
cùng các phương pháp sản xuất mì chính. Sản
xuất mì chính bằng phương pháp thuỷ phân.
Nghiên cứu hoàn chỉnh sản xuất mì chính theo
phương pháp lên men. Công nghệ sản xuất một
số sản phẩm lên men cổ truyền.
Trình bày cấu trúc và chức năng nucleic acid,
protein, sao chép DNA, phiên mã và dịch mã,
đọc trình tự và nghiên cứu genome, lập bản đồ
gen, kỹ thuật DNA tái tổ hợp, ứng dụng kỹ
thuật truyền.
Giới thiệu tổng quan về kiến trúc. Phân tích và
khái quát những vấn đề cơ bản của kiến trúc
như cơ sở thiết kế, không gian kiến trúc,
nguyên tắc thiết kế kiến trúc và yếu tố vật lí kĩ
thuật
Trình bày khái niệm về độc học, môi trường và
sức khoẻ con người. Các dạng độc chất. Sự
hấp thụ, phân bố và đào thải. Các yếu tố ảnh
hưởng đến độc tính. Đánh giá đoạn toàn, nguy
cơ của độc chất. ảnh hưởng của một số chất
nguy hại tới sức khoẻ con người.
Trình bày những kiến thức cơ bản về cấu tạo
và nguyên lý làm việc của các bộ phận, các
cụm, tổng thành ô tô: động cơ, gầm ô tô, điện ô
tô.
Cung cấp kiến thức về kỹ thuật may, thao tác
may, kỹ thuật lắp ráp nối bằng phương pháp
thủ công và công nghệ gia công các chi tiết sản
phẩm, ký hiệu đường may, các dụng cụ thiết
bị, xác định vị trí kích thước sẽ được áp dụng
trên sản phẩm.

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

77

SA162

Giáo trình du lịch Lê Văn
và môi trường
Thăng

Hóa học các hợp
chất dị vòng

78

SA163

79

Hóa học hữu cơ:
lý thuyết, bài tập
SA164
và câu hỏi trắc
nghiệm. T.1

80

Hóa học hữu cơ:
lý thuyết, bài tập
SA165
và câu hỏi trắc
nghiệm. T.2

81

SA166

Hóa học hữu cơ:
phần bài tập

Nguyễn
Minh Thảo

Nguyễn
Đình Triệu

Nguyễn
Đình Triệu

Ngô Thị
Thuận

Đại học Quốc
gia Hà Nội

Giáo dục

Đại học Quốc
gia Hà Nội

Đại học Quốc
gia Hà Nội

Khoa học và
Kỹ thuật

338.479

Trình bày cơ sở lí luận về du lịch và môi
trường, tác động của du lịch lên môi trường
cũng như vai trò và ảnh hưởng của môi trường
đến các hoạt động du lịch. Từ đó có những
hướng phát triển bền vững cho ngành du lịch
đi đôi với sự phát triển của kinh tế và bảo vệ
môi trường.

Việt

pdf

547

Trình bày đại cương về các hợp chất dị vòng,
cấu tạo đặc tính, phân loại cũng như phương
pháp tổng hợp các chất dị vòng 5 cạnh và 6
cạnh. Phân tích hệ vòng ngưng tụ kiểu Benzo
của Priđin: Quinolin, Isoquinolin và Acriđin.
Điazin, triazin, tetrazin và các dị vòng chứa
nhiều nitơ. Các dị vòng 6 cạnh chứa dị tố oxi
hoặc lưu huỳnh.

Việt

pdf

2008

Cấu tạo và các tính chất của các hợp chất hữu
cơ. Liên kết và cấu tạo phân tử. Ankan và
547.007 6 xicloankan. Hoá học tập thể, Anken, Ankin,
Hiđrocacbon thơm. Dẫn xuất halogen và cơ
nguyên tố.

Việt

pdf

2008

Trình bày lý thuyết tóm tắt, bài tập và câu hỏi
trắc nghiệm Ancol, phenol và ête, Anđehit và
547.007 6
Việt
xeton, Axit cacboxylic và dẫn xuất,
cacbohiđrat, Amin, Axit amin, hợp chất dị vọng

pdf

2008

2004

2003

547
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Trình bày một số phương pháp dùng để nối
mạch và giản mạch cacbon, các phản ứng chủ
yếu của dẫn xuất halogen … và các bài tập
kèm theo lời giải.

Việt

pdf

82

83

Hóa học môi
Nguyễn
SA167 trường. Phần 1:
Trung Việt
nước và nước thải

SA168

Kết cấu thép: cấu
kiện cơ bản

Phạm Văn
Hội

Khoa học Kỹ
thuật

Khoa học Kỹ
thuật

2011

2006

Trình bày một số vấn đề cơ bản liên quan đến
hoá học môi trường. Giới thiệu độ đục, độ
màu, dung dịch chuẩn, pH, độ axit, kiềm, độ
cứng, clo dư và nhu cầu clo, clorua, oxy hoà
tan, nhu cầu oxy sinh hoá, nhu cầu oxy hoá
học, nitơ, chất rắn, sắt và mangan, florua,
sunphat, phôtpho và phôtphat, dầu và mỡ, axit
(béo) bay hơi, các nguyên tố vi lượng... trong
môi trường nước và nước thải.

Việt

pdf

Đại cương về kết cấu thép. Tính chất cơ bản
của vật liệu và sự liên kết trong kết cấu thép.
Các hệ dầm thép, cột thép, giàu thép. Giúp
624.182 1 người học có thể thiết kế được các cấu kiện
chính bằng thép như: dầm, cột, dàn, cũng như
biết cách sử dụng vật liệu thép và cách cấu tạo,
tính toán các loại liên kết trong kết cấu thép.

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

577.14

84

Kiểm nghiệm
SA169 lương thực, thực
phẩm

Phạm Văn
Sổ

Khoa học Kỹ
thuật

1975

664

85

Giáo trình môn
SA171 học công nghệ
sạch

Nguyễn
Kim Thanh

Đại học Văn
Lang

2005

628

86

Giáo trình thực
SA172 hành hóa học đại
cương

Khoa Công
nghệ sinh
học

Đại học Văn
Lang

2007

540.07
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Trình bày các phương pháp phân tích, đánh giá
chất lượng lương thực thực phẩm và yêu cầu
kiểm nghiệm thành phần dinh dưỡng đối với
từng loại. Một số phương pháp bảo quản chế
biến lương thực, thực phẩm.
Trình bày các vấn đề về chất thải công nghiệp,
nguồn gốc phát sinh, phương pháp xử lí. Phân
tích công tác chuẩn bị, quy trình triển khai
công nghệ sạch - giải pháp hợp lí cải thiện việc
quản lí nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm
thiểu ô nhiễm.
Trình bày cơ sở lý thuyết, mục đích, nguyên
tắc và phương pháp tiến hành và báo cáo thí
nghiệm xác định khối lượng phân tử và phản
ứng oxid-hóa khử; Cân bằng hóa học và tốc độ
phản ứng; Dung dịch phân tử và dung dịch
điện lý; Dung dịch điện ly.

87

SA173 Đo vẽ địa hình

Trần Đức
Thanh

88

Elementary linear
Bernard
SA174 algebra with
Kolman
applications

89

SA175

90

Nguyên lý thiết kế
kiến trúc nhà dân Nguyễn
SA142
dụng : Kiến trúc Đức Thiềm
nhập môn

91

Kỹ thuật trồng
nấm

Lê Duy
Thắng

Nguyên lý thiết kế
Tạ Trường
SA143 công trình kiến
Xuân
trúc công cộng

Đại học Quốc
gia Hà Nội

2001

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

728

Trình bày khái niệm chung về kiến trúc. Cơ sở
của thiết kế, kiến trúc. Giải pháp kết cấu và
kinh tế kỹ thuật. Phương pháp và tổ chức thiết
kế kiến trúc. Quá trình phát triển của kiến trúc.

Việt

pdf

725

Khái niệm chung định nghĩa, phân loại kiến
trúc công cộng. Hình thành đồ án thiết kế kiến
trúc công cộng. Những nguyên tắc cơ bản để
thiết kế công trình công cộng. Thiết kế bộ phận
chức năng trong công trình, an toàn trong công
trình kiến trúc công cộng.

Việt

pdf

551

Pearson
Prentice Hall

2008

512.5

Đại học Văn
Lang

2007

635.8

Khoa học Kỹ
thuật

Xây dựng

1999

2002

Trình bày các vấn đề của đo vẽ địa hình; trắc
địa; các phương pháp xác định hình dáng và
kích thước trái đất; các hệ tọa độ sử dụng trong
đo vẽ địa hình; phương pháp biểu diễn; các góc
phương hướng; kiến thức về sai số. Nội dung
và cách sử dụng bản đồ địa hình. Cơ sở đo đạc
phổ thông. Hình thành cho sinh viên kỹ năng
sử dụng tốt bản đồ địa hình và thao tác tốt trên
các máy đo đạc cơ bản, quy trình đo vẽ, lập
bản đồ địa hình khu vực.
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Present linear equationos and matrices, solving
linear sýtems, determinants, real vector spaces,
inner product spaces, linear transformations
and matrices, application of eigenvalues and
eigenvectors …
Trình bày đại cương về nấm, các đặc điểm sinh
lý, di truyền, giá trị dinh dưỡng, … và các biện
pháp nuôi trồng các loại nấm hiệu quả. Ngoài
ra sách còn có một phần thực hành hướng dẫn
chi tiết quy trình nuôi trồng nấm rơm, nấm bào
ngư, nấm linh chi,… cũng như những lưu ý khi
trồng nấm.

92

93

94

95

Nghệ thuật kiến
SA144
trúc Nhật Bản

Âm học kiến trúc
: Cơ sở lý thuyết
SA145
và các giải pháp
ứng dụng

David &
Michiko
Young

Phạm Đức
Nguyên

Ảnh hưởng của ô
nhiễm môi trường
ở một số khu
Trần Văn
SA146
công nghiệp phía Tùng
Bắc tới sức khoẻ
cộng đồng

SA147

Mỹ Thuật

Khoa học và
Kỹ thuật

Khoa học Xã
hội

2007

2000

2005

Bài tập cơ học và Nguyễn
Đại học Tổng
1995
nhiệt động lực học Nhật Khanh hợp Tp. HCM

Giới thiệu kiến trúc truyền thống Nhật Bản.
Các nguyên tắc cũng như một số biến đổi của
kiến trúc Nhật Bản qua các giai đoạn lịch sử .

Việt

pdf

729.29

Trình bày các khái niệm cơ bản về âm thanh;
Đặc điểm trường âm trong các phòng thính giả;
Vật liệu và kết cấu hút ẩm; Thiết kế âm học
các phòng thính giả; Sử dụng hệ thống điện
thanh trong các phòng thính giả; Chống tiếng
ồn trong thành phố; Cách âm cho các kết cấu
phân cách nhà cửa; Chống tiếng ồn của các
thiết bị trong nhà công nghiệp.

Việt

pdf

363.7

Trình bày các quan hệ giữa công nghiệp hoá,
phát triển bền vững và sức khoẻ cộng đồng ở
hai khía cạnh: Phân tích quan hệ lí thuyết và
nêu những bằng chứng về thảm hoạ môi
trường tác động tiêu cực tới sức khoẻ cộng
đồng ở một số nước trên thế giới; Điều tra
đánh giá về thực trạng công nghệ, thái độ của
doanh nghiệp đối với trách nhiệm bảo vệ môi
trường, mức độ ô nhiễm ở Phú Thọ, Hải
Phòng, Hà Nội; Nêu kinh nghiệm và các giải
pháp bảo vệ môi trường tại một số nước Đông
Nam Á, đề xuất kiến nghị bảo vệ môi trường

Việt

pdf

621.402

Giới thiệu các bài tập kèm lời giải về cơ học
(động lực học chất điểm, động lực học, định
luật bảo toàn động lượng, cơ năng, cơ học vật
rắn) và nhiệt động lực học (phương trình trạng
thái khí lý tưởng, khí thực, thuyết động học
phân tử)

Việt

pdf

728
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96

Bảy mươi công
trình kiến trúc kỳ
SA148
diệu của thế giới
hiện đại

Neil Parkyn

Bảy mươi kỳ quan
Chris Scarre
thế giới Cổ đại

Mỹ thuật

Mỹ Thuật

2004

Việt

pdf

724

Giới thiệu 70 kỳ quan thế giới cổ đại cùng với
quá trình kiến tạo những công trình kiến trúc vĩ
đại; Với 333 ảnh minh hoạ, 140 ảnh màu được
chia thành 70 phần theo chủ đề mỗi phần đề
cập từng loại công trình từ các vùng đất, xã hội
khác nhau: Lăng mộ, nghĩa trang, 7 kỳ quan
thế giới, đền, miếu, cung điện, đấu trường...

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

97

SA149

98

Kỹ thuật phòng
SA186 chống cháy nổ
nhà cao tầng

Bùi Mạnh
Hùng

Xây dựng

2012

628.9

99

SA187 Kỹ thuật rèn

Lê Nhương

Giao thông
vận tải

2003

682

Trần Văn
Khải

Giao thông
vận tải

2000

720

100 SA188

Lịch sử kiến trúc
phương Tây

101 SA189 Luật xa gần

Phạm
Công Thành

Văn hoá
Thông tin

2003

724

Giới thiệu các công trình kiến trúc kỳ diệu của
thế giới hiện đại như: Nhà thờ cơ đốc giáo và
hồi giáo, đền chùa, cung điện, tháp, đường
sá,…

2002

750.18
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Trình bày những kiến thức cơ bản về cháy nổ,
một số quy định về PCCC khi thiết kế nhà cao
tầng và các biện pháp phòng cháy nổ cho nhà
cao tầng, giải pháp thoát nạn cho người trong
điều kiện cháy nổ.
Trình bày công nghệ chế tạo các vật rèn bằng
phương pháp rèn tay và rèn tự do trên máy búa
hơi, đồng thời giới thiệu sơ lược công nghệ
dập nóng trên một số thiết bị đã được dùng ở
nước ta.
Trình bày đặc điểm kiến trúc, kiến tạo, nghệ
thuật kiến trúc cũng như lịch sử kiến trúc của
các nền kiến trúc phương Tây như: Kiến trúc
Ai Cập cổ đại, kiến trúc Ba Tư cổ đại , kiến
trúc Hy Lạp cổ đại, kiến trúc La Mã, Roman,
kiến trúc thời kỳ phục hưng, …
Trình bày phép phối cảnh hay thấu thị, là tập
hợp những phương pháp biểu hiện không gian
trên mặt phẳng với các yếu tố tạo hình như:
đường nét, sắc độ, màu sắc,... Những kiến thức
vẽ phối cảnh đường nét, phối cảnh đậm nhạt.

Màu sắc &
phương pháp sử
102 SA190
dụng : = Color &
using method

Uyên Huy

Màu sắc và
103 SA191 phương pháp vẽ
màu

104 SA192 Máy xây dựng

105 SA193

Môi trường và ô
nhiễm

2012 architecture
106 SA201 competition
annual. Vol.7

Thống kê

2005

701

Nguyễn
Duy Lẫm

Văn hóa thông
2003
tin

752

Lê Văn
Kiểm

Đại học Quốc
gia Thành phố
Hồ Chí Minh

2011

621.8

Lê Văn
Khoa

giáo dục

1995

363.73

K CÓ TG

Archiworld

2012

725
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Giới thiệu những nét cơ bản về tính chất, vai
trò của màu sắc, sự tương quan, phương pháp
sử dụng, phối màu, khả năng diễn cảm trong
mỹ thuật và cuộc sống.
Trình bày khái quát đặc trưng, tính chất của
màu sắc, các dạng hoà sắc và hiệu quả thị giác.
Đưa ra phương pháp vẽ màu thông dụng nhất
cho chất liệu bột màu, thuốc nước, sơn dầu,
phấn màu.
Trình bày những khái niệm cơ bản về thiết bị
máy móc phổ biến nhất hiện nay trong ngành
xây dựng ở nước ta như: máy vận chuyển, máy
nâng, máy làm đất, máy đầm lèn đất, máy đóng
cọc, máy làm bê tông...
Trình bày các vấn đề chung về hệ sinh thái,
môi trường. Các tài nguyên như nước, đại
dương, các hệ sinh thái, khí quyển, môi trường
đất, … các tác nhân gây ô nhiễm và đưa ra các
giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, bảo vệ
môi trường. Cuốn sách trình bày một cách tổng
hợp những dẫn liệu mới nhất của nhiều tác giả
trong và ngoài nước, có nhiều phần liên quan
đến thực tế nước ta.
Architecture competition is a method of
architecture which is conducted generally in
the word. Also, it has a great influence on
development of recent architecture as well as
current. The motto of the book is to promote
the value of the data as it from the basis of
comparing and analyzing awarded design work
and all applied design work with originality. It
also provides a public measure to judge the
level of contemorary architectures

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

Việt

pdf

Anh

pdf

2012 architecture
107 SA202 competition
annual. Vol.8

108 SA203

Ando complete
works

K CÓ TG

Philip
Jodidio

Architectural
diagrams:
architecture,
Pyo Mi
109 SA204
interior design
Yong
installation profile
and index

Archiworld

Hong Kong

Page One

2012

2007

2010

725

Architecture competition is a method of
architecture which is conducted generally in
the word. Also, it has a great influence on
development of recent architecture as well as
current. The motto of the book is to promote
the value of the data as it from the basis of
comparing and analyzing awarded design work
and all applied design work with originality. It
also provides a public measure to judge the
level of contemorary architectures

Anh

pdf

725

The book is a testimony to the diversity and
global reach of the Ando touch, featured
designs include award-winning private homes,
churches, museums, apartment complexes, and
cultural spaces throughout Japan, as well as in
France, Italy, Spain, and the USA.

Anh

pdf

729

Presented in some of the architectural works
featured: Aachenmunchener headquarters, a
big house, adidas laces, aprtment house
gradaska, aquatic center, … Some interior
design: almira sadar boutique, automotive
showroom & leisue center, big ten burrito ...

Anh

pdf
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Building codes
illustrated for
110 SA205
healthcare
facilities

111 SA206

112 SA207

Steven R.
Winkel

Classics of
K CÓ TG
landscape 5. Vol 1

Drawing a
creative process

Francis
D.K. Ching

John Wiley &
Sons

Archiworld

American

2007

2008

1990

725.51

728

741.2

Trang 28 /135

This book addresses code issues specific to the
design and construction of healthcare facilities.
It accompanies and expands upon the basic
principals addressed in the more general
audience. This volume assumes some basic
knowledge of building code applications and
goes into greater detail regarding specific code
requirements for healthcare facilities.
The book is continuation and of improvement
of LANDSCAPE DESIGN series published by
Scientific Message Limited, which brought
together the classic works made by wellknown domestic and foreign companies, such
as EDSA, EDAW, SASAKI, TURENSCAPE
and so on. Many domestic and international
award-winning projects are included in the
book, such as Red Ribbon Ecological
Landscape on Qinhuangdao, Seattle Art
Museum, Shuibei Jewelry Theme Park in
Shenzhen, …
The intent of this book is to describe this vital
process of drawing activity which, at its heart,
is a creative process. With words and images,
this book attempts to illuminate the interplay
of seeing, visualizing, and expressing through
drawing.

Anh

pdf

Anh

pdf

Anh

pdf

Libraries: New
concepts in
113 SA208
architecture and
design

K CÓ TG

114 SA209 The new house

Jacobo
Krauel

Theaters and
halls: New
115 SA210 concepts in
architecture and
design

K CÓ TG

Meisei

2004

727.8

Presents a number of different library
architectures depending on the content and
purpose: the National Diet Library to support
the parliamentary system; public libraries
established by the governmental bodies of
prefectures, municipalities, towns and villages;
university and college libraries belonging to
such educational institutions; school libraries
of primary and junior; … with novel designs,
remarkable advances are also seen in
university libraries and research, with many
architectural values of importance.

Anh

pdf

Introduce some typical architectural works:
TEZUKA ARCHITECS, JYRKI TASA,
MATHIAS KLOTZ, ARTURO FREDIANI,
FINK JOCHER, KOHKI HIRANUMA, ...
analyze every aspect of the design and
construction process, offers some of the most
innovative architectural solutions in the world.

Anh

pdf

Presenting new concepts in architecture and
Anh
public-service design such as theaters and halls.

pdf

Page One

2005

728

Meisei

2004

725.8
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2009 architecture
116 SA211 competition
annual. Vol.2

K CÓ TG

AIA awards 2008
: The American
117 SA212
K CÓ TG
institute of
architects

Apartment
118 SA213 buildings plan
ATLAS

Architects' data
119 SA214 Ernst and Peter
Neufert

Pilar
Chueca

Bousmaha
Baiche,Nich
olas
Walliman

Archiworld

Washington

Prgeone

Blackwell

2009

2009

2009

2000

725

Architecture competition is a method of
architecture which is conducted generally in
the world. Also, it has a great influence on
development of recent architecture as well as
current. The motto of the book is to promote
the value of the data as it froms the basis of
comparing and analyzing awarded design work
and all applied design work with originality.

Anh

pdf

728

Introduce the typical architecture won the 2008
AIA Award: public works, education, trade,
city, office, ...

Anh

pdf

724

This book is a compilation of more than 200
projects which present a range of different
types of housing. The projects chosen illustrate
the main trends in housing contruction today
and how these can be adapted to suit the
different conditions of each site.

Anh

pdf

721

This book provides architects and designers
with a concise suorce of core informetion
needed to form a framework for the detailet
planning of any building project. The
information includes the principles of the
design process, basic information on siting,
servicing and constructing buildings, as well as
illustrations and descrip-tions of a wide range
of building types.

Anh

pdf
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Architectural
diagrams: essay,
120 SA215 public space,
landscape, urban
design

Architecture
121 SA216 form, space and
order

Pyo Mi
Yong

Francis D.
K. Ching

Page One

John Wiley &
Sons

2010

1996

720

Introduce some typical design diagrams in the
design of public spaces, landscapes, urban
design.

Anh

pdf

720.1

The original edition of this introduced the
student of architecture to from and the
principles that guide their ordering in the built
environment. From and space are the critical
means of architecture that comprise a design
vocabulary that is both elemental and timeless.
While this revision continues to be a
comprehensive primer on the ways form and
space are interrelated and organized in the
shaping of our environment,is has been refined
by editing the text and incorporating diagrams
for greater clarity, adding selected examples of
architectural works, expanding the sections on
openigs, stairways and scale, and finally, by
including a glossary and an index to designers.

Anh

pdf
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Chemistry for
environmental
122 SA217
engineering and
science

123 SA218 Color Harmony 2

Clair N.
Sawyer

Bride
M.Whelan

124 SA219

Concepts in
biochemistry

Rodney
Boyer

125 SA220

Eco skyscrapers.
Vol.2

Ken Yeang

McGraw-Hill

2003

628.01

Rockport
Publishers

1997

701

John Wiley &
Sons

2006

572

Images
Publishing

2011

720.483
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This book is written to serve as a testbook for a
first in chemistry for en-vironmental
engineering and science students with one year
of college-level chem-istry. Purpose of this
book is: brings into focus those aspects of
chemistry that are particularly valuable for
solving environmental problems, and lays a
groundwork of understangding in the area of
specialize quantitative analysis, commonly
referred to as water and wastewater analysis,
that will serve the student as a basis in all the
common phases of environmental engineering
practice and research.
The book is selection perfect for graphic
designers, interior designers, fashion designers,
architects, marketers, artists, and crafts people,
in fact anyone who wants to understan the
language of color.
The book is divided into four parts, plus
special topics: Molecules and Life; Dynamic
Function of Bionmolecules; Storage and
Transfes of Biological Infornation; Metabolism
and Energy.
Introduce some high-rise skyscrapers in some
countries around the world: SPIRE EDGE,
BIDV TOWER, SOLARIS, GYEONGI
PROVINCIAL GOVERNMENT OFFICE, L
TOWER, DAMANSARA GARDEN
RESIDENCES, ECO BAY COMPLEX,
PLAZA OF NATIONS, …

Anh

pdf

Anh

pdf

Anh

pdf

Anh

pdf

126 SA221

127 SA222

Kiến trúc nhập
môn

Nguyễn
Hữu Trí

New packaging
design

Janice
Kirkpatrick,
Laurence King 2009
Graven
Images

Out of the box:
Ready to use
128 SA223
structural
packaging

129 SA224

Quản trị chiến
lược

130 SA225 Stage design
131 SA227

Đại học kiến
trúc

Page One

1993

2006

720.2

Trình bày những góc cạnh cơ bản nhất của kiến
trúc và ngành nghề đồng thời làm sáng tỏ
những nét đặc trưng của sáng tạo và diễn tả
kiến trúc, cũng như vài nét tài liệu để thực
hành môn học: sổ tay bút họa, trang tuyển họa,
đồ họa kiến trúc.

Việt

pdf

745.4

A special booklet for architects. Metallic blue
is very strong used in books and packaging.
Lines and forms were used in simple style, the
packaging was packed like a building.

Anh

pdf

745.5

Is an invaluable sourcebook for anyone who
needs practical design and ideas for the taking.
A handy, easy-to-understand reference for
anyone seeking to design inexoensive, yet
structurally sound packaging, this volume
presents each design template on its own
spread, along with the finished product.

Anh

pdf

Việt

pdf

Anh

pdf

Anh

pdf

Lê Thế Giới

Thống kê

2007

658

Ralph
Larmann

ARKANA

2007

745

Page One

2005

769.5

The greatest hits
K CÓ TG
of brochure design
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Trình bày những kiến thức nền tảng về quản trị
chiến lược: phân tích môi trường kinh doanh,
tạo dựng lợi thế cạnh tranh, phương thức cạnh
tranh, chiến lược kinh doanh.
Introduce featured theater designs for program
music, TV shows, theaters, …
Introduce the most typical designs in the field
of leaflet design.

The sourcebook
132 SA228 of contemporary
architecture

133 SA226

134

135

136

Àlex
Sánchez
Vidiella

The architects'
Handbook

Quentin
Pickard

John
Allison,
Paul
Emmerson

Washington

Blackwell

2007

2006

721

The book includes nearly a hundred works,
especially award-winning works and the most
striking structures in recent years, provides an
overview of urban planning & transport
architecture, cultural facilities, public
buildings public buildings, Institutions &
offices, homes, …

Anh

pdf

720

Provides visual and technical information for
most building types likely to be encountered by
architects, designers and building surveyors.
The book is concentrates more on te overall
character of buildings.

Anh

pdf

SA1

The Business
Intermediate
Student's book

Macmillan
Publishers
Limited

2007

428

Bìa

Anh pdf

SA2

Karen
The Business Pre - Richardson, Macmillan
Intermediate
John Sydes, Publishers
Student's book
Marie
Limited
Kavanagh

2008

428

Living Abroad

Anh pdf

2009

428

Cover

Anh pdf

SA3

The Business
Upper Intermediate
Student's book

John
Allison,
Jeremy
Townend,
Paul
Emmerson

Macmillan
Publishers
Limited
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137

138

139

140

141

SA4

World Link 1:
Developing
english fluency

SA5

World Link 2:
Developing
english fluency

SA6

SA7

SA8

Truyền thông đại
chúng

Susan
Stempleski,
James R.
Morgan,
Nancy
Douglas
Susan
Stempleski,
Nancy
Douglas,
James R.
Morgan

Heinle
Cengage
Learning

Heinle
Cengage
Learning

PGS.TS. Tạ Chính trị quốc
Ngọc Tấn gia

Thế giới cong =
David M.
The world is cured Smick

2011

Thời Đại

Mind map english TS. Nguyễn
Tổng hợp
grammar
Đắc Tâm

2004

2011

2013

428.21

Cover

Anh pdf

428.21

Cover

Anh pdf

302.2

Cung cấp các kiến thức cơ bản về các phương
tiện truyến thồng hiện đại, các nguyên tắc,
phương pháp chính nhằm quản lí, điều hành,
phát huy tốt vai trò, sức mạnh của loại hình
phương tiện truyền thông đại chúng trong công
việc xây dựng phát triển đất nước

Việt pdf

377

Đưa ra bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế thế
giới toàn cầu: về khủng hoảng tài chính trong
bối cảnh toàn cầu hoá, sự mất cân đối và
Việt pdf
những tai hoạ tiềm ẩn đối với nền kinh tế, vấn
đề chính trị - kinh tế của Trung Quốc, Mỹ và
ảnh hưởng của nó tới quan hệ kinh tế toàn cầu...

425

Trình bày các vần đề về cách dùng từ đề đặt
tên, từ chỉ hành động, các phần chính của động
từ, từ dùng để bổ nghĩa, các loại từ nối, cụm
từ/ nhóm từ, mệnh đề, câu và cách dùng, phân
tích từ loại. Tác phẩm có kèm theo phần phụ
lục.
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Việt pdf

142

SA9

Trần Thị
Quyền lực, tầm
Bích Nga,
ảnh hưởng và sức
Tổng hợp
Phạm Ngọc
thuyết phục
Sáu (dịch)

143

SA10

ĐH Mở
Tâm lý truyền
Nguyễn Thị
TP.HCM (lưu
thông và giao tiếp Oanh
hành nội bộ)

Giáo trình
Hà Nam
Tổng hợp
marketing du lịch Khánh Giao

144

SA11

145

Nguyễn
Giáo trình bài tập
Hồng Hoa,
SA12 vật lý 1: Phần cơ ĐH Văn Lang
Nguyễn Thị
nhiệt
Bé Bảy

146

147

Bài tập sáng tác
SA13 thiết kế kiến trúc.
T.1: Năm thứ 1

Bài tập sáng tác
thiết kế kiến trúc.
SA14
T.2: Năm thứ 1, 2,
3

ĐH Văn Lang

ĐH Văn Lang

2005

1993

2011

1997

1999

658

Vai trò thiết yếu của quyền lực trong tổ chức;
Tầm ảnh hưởng, các chiến thuật gây ảnh
hưởng, nghệ thuật thuyết phục trong kinh
doanh. Khía cạnh đạo đức trong quyền lực, tầm
ảnh hưởng và sức thuyết phục

Việt pdf

302.2

Trình bày các vấn đề về mối quan hệ của con
người, tâm lý truyền thông, nhóm nhỏ và ứng
dụng trong các hoạt động giáo dục và quản lý.

Việt pdf

338.4

Trình bày tổng quan về marketing du lịch.
Phân tích cơ hội và nghiên cứu marketing.
Phân tích hành vi của khách hàng. Chiến thuật
marketing trong du lịch: phân đoạn và lựa chọn
thị trường mục tiêu, lập kế hoạch marketing,
chính sách sản phẩm và quan hệ đối tác ,chính
sách giá, chính sách phân phối, quảng cáo

Việt pdf

530

Cung cấp các kiến thức và bài tập về cơ học và
động lực học chất điểm, cơ năng, trường hấp
dẫn vũ trụ, cơ học chất rắn, cơ học tương đối,
nhiệt học và các nguyên lý nhiệt động học

Việt pdf

721

Khoa Kiến trúc – xây dựng ghi lại những kết
quả làm việc trong học kỳ 1 năm học 1996 –
1997 (đồ án) về: Cổng công viên, quán giải
khát, nhà ở nông thôn, nhà biệt lập, nhà triển
lãm, vẽ ghi Đền Hùng

Việt pdf

721

Khoa Kiến trúc – xây dựng ghi lại những kết
quả làm việc (đồ án) về: câu lạc bộ du thuyền,
trường mẫu giáo, nhà thi đấu đa năng, hội
trường nhà văn hóa huyện, đền Hùng, chung
cư, bệnh viện, nhà văn hóa huyện, nội – ngoại
thất, nhà máy chế biến dầu ăn, nhà ở

Việt pdf
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148

Bài tập sáng tác
SA15 thiết kế kiến trúc.
T.3: Năm thứ 1, 2

ĐH Văn Lang

149

Bài tập sáng tác
SA16 thiết kế kiến trúc.
T.4: Năm thứ 3, 4

ĐH Văn Lang

150

SA17

Bảo quản chế biến Trần Minh
nông sản
Tâm

151

SA18

Bài giảng chăn
nuôi đại cương

152

SA19 Vẽ bóng

ĐH Văn Lang

1999

721

2000

Nguyễn
ĐH Văn Lang
Kim Cương

Vũ Tiến Đạt

ĐHQG
Tp.HCM

721

641.4

636.07

2010

741.7
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Khoa Kiến trúc – xây dựng ghi lại những kết
quả làm việc (bản vẽ) về: thức cột cổ điển
phương Tây, vẽ mẫu nhà, tô bóng, chùa Vĩnh
Nghiêm, nhà ở
Khoa Kiến trúc – xây dựng ghi lại những kết
quả làm việc (đồ án) về: nhà triển lãm, nhà hát,
nhà thi đấu, bưu điện quận huyện, trạm y tế,
hội trường nhà văn hóa, ngoại thất, chung cư
và cấu tạo kiến trúc
Tầm quan trọng của vấn đề bảo quản nông sản,
ý nghĩa trong sản xuất nông nghiệp. Mối quan
hệ giữa môi trường bảo quản và nông sản. Kỹ
thuật bảo quản từng loại hạt giống, từng loại
nông sản phẩm: cây lương thực, cây công
nghiệp, rau quả... và chế biến một số sản phẩm
nông nghiệp nhiệt đới
Cung cấp các kiến thức về ngành chăn nuôi,
giống vật nuôi, sự sinh sản vật nuôi, dinh
dưỡng thú, thức ăn vật nuôi, đặc điểm sinh
học của một số vật nuôi và nguyên tắc chung
trong phòng trị bệnh gia súc
Giới thiệu chung về vẽ bóng và các hình dạng
hình học cơ bản của bóng. Trình bày những
phương pháp thực hành vẽ bóng tự nhiên như:
vẽ bóng trên vài chi tiết kiến trúc điển hình, vẽ
bóng theo AutoCad và vẽ theo nguồn sáng tự
nhiên với tia sáng có góc chiếu bất kỳ

Việt pdf

Việt pdf

Việt pdf

Việt pdf

Việt pdf

153
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155

SA20 Vẽ kỹ thuật cơ bản Vũ Tiến Đạt

Marketing for
SA21 hospitality and
tourism

Philip
Kotler,
John J.
Bowen,
James C.
Makens

Vũ Ngọc
Linh, Vũ
Giáo trình nghiệp
SA23
Thị Minh
vụ ngân hàng
Hằng, Đỗ
Linh Hiệp

Giới thiệu các tiêu chuẩn cơ bản về bản vẽ kỹ
thuật. Trình bày các phép chiếu thẳng góc và
phương pháp G. Monge; cách biểu diễn điểm,
Việt pdf
đường thẳng, mặt phẳng; vật thể hình học và
hình chiếu trục đo; giao giữa các vật thể hình
học; các loại hình biểu diễn trên bản vẽ kỹ thuật

Văn hóa thông
tin

2012

Pearson
Prentice Hall

Giới thiệu chung về marketing cho nền công
nghiệp mến khách và ngành du lịch thương
mại. Các đặc thù riêng, vai trò và các chiến
lược cho hai loại dịch vụ này. Nghiên cứu về
môi trường tiếp thị, thị trường khách hàng, xây
2006 338.479 1 dựng mối quan hệ giữa người tiêu dùng và sản Việt pdf
phẩm của các hãng, tạo ra nhiều dịch vụ làm
hài lòng khách hàng, đưa ra sản phẩm tới
những nơi xa xôi và thực hiện chiến lược tiếp
thị về sản phẩm ; Marketing cho ngành công
nghiệp du lịch và những kế hoạch trong năm tới

ĐH Văn Lang

2001

604.2

332.1
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Trình bày các vấn đề về hệ thống ngân hàng
trong nền kinh tế thị trường; chính sách tiền tệ
và các công cụ của chính sách tiền tệ; nghiệp
vụ phát hành tiền, kiểm soát và điều tiết tiền
tệ; quản lý ngoại hối của ngân hàng trung
ương; nghiệp vụ thanh tra giám sát các tổ chức
tín dụng và kiểm soát nội bộ; tài sản của ngân
hàng; các phương tiện thanh toán và dịch vụ
ngân quỹ; tín dụng; ngân hàng quốc tế

Việt pdf

156

Giáo trình thực
SA24 hành: Công nghệ
sinh học thực vật

Giáo trình công
nghệ phần mềm

Khoa CNSH ĐH Văn Lang

Lê Minh
Trung,
Nguyễn
Lãm

157

SA25

158

Quan hệ của
Autralia với Đông
Đỗ Thị
SA40 Nam Á từ sau
Hạnh
chiến tranh thế
giới lần thứ hai

Sức mạnh của tin
tức truyền thông

2007

Michael
Schudson

660.607

005.1

Giáo dục

Chính trị
Quốc gia

159

SA41

160

Bài giảng bồi
dưỡng cán bộ
quản lý trung tâm Tạ Văn
SA42 và trường dạy
Doanh (chủ Giáo dục
nghề. T.1: Những nhiệm)
vấn đề lý luận cơ
sở

1999

2003

1995

Trình bày các vấn đề về Chuẩn bị dung dịch
mẹ trong nuôi cấy mô thực vật, pha chế môi
trường nuôi cấy, Vô trùng trong nuôi cấy mô
thực vật, Vi nhân giống thực vật bậc cao, Nuôi
cấy túi phấn và hạt phấn
trình bày các vấn đề về phần mềm như: xác
định yêu cầu, tạo nguyên mẫu, hình thức, thiết
kế, lập trình, độ tin cậy, an toàn, thử nghiệm và
bảo trì

Việt pdf
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332

Phân tích diễn biến mối quan hệ Australia với
Đông Nam á qua 3 giai đoạn: Từ sau chiến
tranh thế giới thứ 2 đến giữa thập niên 70, tiếp
đến cuối thập niên 80 và thập niên 90

Việt pdf

302.2

Một số khía cạnh quan trọng của tin tức truyền
thông Mỹ như: lịch sử phát triển của báo chí và
truyền thông, hoạt động đưa tin và làm phóng
sự, vai trò của phóng viên, tác động của các
phương tiện truyền thông đến với đời sống
chính trị và nhận thức của công chúng

Việt pdf

658

Trình bày các vấn đề nhằm mục đích giúp cho
các nhà lãnh đạo, quản lý định hướng sự phát
triển của đơn vị cho phù hợp với xu thế; trang
bị cho học viên kiến thức về tâm lý, của các
nhân, tập thể, lãnh đạo; cung cấp những lý luận
cơ sở về quản lý nhà nước, kinh tế học giáo
dục và phương pháp nghiên cứu vận dụng vào
các trung tâm và trường dạy nghề

Việt pdf
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161

Các học thuyết
SA43
quản lý

Nguyễn Thị
Doan, Đỗ
Minh
Chính trị
Cương,
Quốc gia
Phương Kỳ
Sơn

162

Nguyễn
Cơ sở thiết kế nhà
Văn Thoa,
máy chế biến đồ
SA44
Trần Đức
hộp và đông lạnh
Ba, Đỗ
thực phẩm
Thanh Thủy

163

Doanh nghiệp
Việt Nam với vấn
đề thương hiệu
SA45
trong quá trình
hội nhập kinh tế
quốc tế

164

SA46

Thương hiệu với
nhà quản lý

Nguyễn
Quốc
Thịnh,
Nguyễn
Thành
Trung

1996

658.001

Các tư tưởng và lý luận quản lý thời Trung
Hoa cổ đại. Các học thuyết quản lý xã hội công
nghiệp, xã hội thông tin

Việt pdf

664

Những khái niệm cơ bản về thiết kế nhà máy
đồ hộp động lạnh thực phẩm. Lập luận kinh tế
kỹ thuật. Phương hướng tiến hành và nội dung
thiết kế kỹ thuật, xếp đặt thiết bị vẽ sơ đồ bố trí
phân xưởng. Bình đồ nhà máy. Sơ đồ bố trí
đường ống trong phân xưởng. Bố cục của bản
đồ án. Một số tính toán cụ thể

Việt pdf

Thống kê

2004

658

Chính trị
Quốc gia

2004

658
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Giới thiệu đề án xây dựng và phát triển thương
hiệu quốc gia, những kiến thức về sở hữu trí
tuệ, giải đáp về bảo hộ sở hữu trí tuệ. Nêu một
số tranh chấp điển hình liên quan đến sở hữu
công nghiệp ở Việt Nam và bài học kinh
nghiệm trong bảo vệ thương hiệu của doanh
nghiệp Việt Nam
Nhận thức về thương hiệu để khẳng định vị thế
hàng hoá Việt Nam cùng với thiết kế, xây dựng
mô hình thương hiệu, bảo vệ thương hiệu, hiểu
biết chất lượng sản phẩm của thương hiệu..., là
tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lí nhà
nước, các cán bộ nghiên cứu và các nhà doanh
nghiệp
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165

Xã hội học về
SA47 truyền thông đại
chúng

Trần Hữu
ĐH Mở Bán
Quang (b.s.) công Tp.HCM

2006

302.2

166

Giáo trình môn
SA48 học cơ sở công
nghệ môi trường

Trần Thị
Mỹ Diệu

ĐH Văn Lang

2004

628

167

SA49

ĐH Văn Lang

2008

335.512

168

SA50

Môn học tư tưởng
Hồ Chí Minh

Du lịch và kinh
doanh lữ hành

Sơn Hồng
Đức

ĐH Văn Lang

2003

338.7
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Giới thiệu khái niệm về truyền thông, truyền
thông đại chúng; lịch sử ra đời của các phương
tiên truyền thông đại chúng, định chế xã hội
mới; các lý thuyết về truyền thông đại chúng.
Nghiên cứu các vấn đề như: công chúng, các
nhà truyền thông, nội dung truyền thông.
Những tác động xã hội của truyền thông đại
chúng
Giới thiệu một số khái niệm về nước thải, nước
cấp, khí thải, chất thải, các cơ sở của quá trình
xử lý lý học, xử lý hóa học, xử lý lý hóa, xử lý
sinh học, một số sơ đồ xử lý công nghệ môi
trường và cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý môi
trường
Cơ sở hình thành tư tưởng biện chứng Hồ Chí
Minh. Những nội dung cơ bản của một số quan
điểm biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt
Nam trên cơ sở vận dụng tư tưởng biện chứng
Hồ Chí Minh
Trình bày các vấn đề khái niệm du lịch, sự phát
triển của du lịch qua các thời kỳ, các tổ chức
quản lý du lịch quảng bá và khuyến mãi, công
ty tổ chức chuyến đi, xây dựng các chương
trình tour trọn gói, nghiên cứu môi trường kinh
doanh và chiến lược kinh doanh, tổ chức bàn
tour và thức đẩy bán, quản lý chất lượng sản
phẩm, những yêu cầu về con người, tổ chức
các hoạt động hướng dẫn, hướng dẫn tham
quan du lịch, xử lý những điều bất ngờ
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170

SA60

Giáo trình Sinh
thái môi trường

Lê Thị Kim
ĐH Văn Lang
Oanh

Giáo trình thực
Khoa Công
SA61 hành: Công nghệ nghệ sinh
ĐH Văn Lang
sinh học động vật học

577

Trình bày các vấn đề về hệ sinh thái, các quy
luật của hệ sinh thái, tác động của các nhân tố
sinh thái lên sinh vật và sự thích nghi của
chúng, tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi
trường và bảo tồn tài nguyên, khả năng tự làm
sạch của môi trường sinh thái.

Việt pdf

660.607

Trình bày về vất đề xác định hoạt tính hocmom
Ganadotropine và ứng dựng trong công nghệ
gây siêu bài noãn, môi trường pha loãng trong
công nghệ sản xuất tinh động lạnh và tinh cọng
rạ, ứng dụng Ganadotropine trong quá trình
gây động dục dồng pha phục vụ cho công nghệ
cấy truyền phôi

Việt pdf

171

Giáo trình thực
SA62 hành: Công nghệ
sinh học thực vật

Khoa Công
nghệ sinh
ĐH Văn Lang
học

660.607

172

Giáo trình thực
SA63 hành: Công nghệ
vi sinh ứng dụng

Khoa Công
nghệ sinh
ĐH Văn Lang
học

576.107

173

SA64

Khoa Công
Giáo trình thực
nghệ sinh
ĐH Văn Lang
hành: Hóa hữu cơ
học

547.07
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Trình bày các vấn đề về Thí nghiệm chứng
minh sự tạo thành tin bột trong quan hợp, xác
định cường độ thoát hơi nước bằng phương
pháp cản nhanh, xác định sức hút nước của mô
thực vật theo phương pháp Sadacop, xác định
sự hấp thụ nước của thực vật qua rễ, xác định
hệ hô hấp của thực vật
Trình bày các vấn đề về công nghệ lên men,
trích ly và thủy phân protein đậu nành, sản
xuất chao, Sản xuất enzym proteaza sản xuất
tương bột (tương bắc), sản xuất thạch dừa
Trình bày các vấn đề về Acid, baz, muối và
dung dịch đệm, những phản ứng của alcol,
phenol, những phản ứng của acid carboxilic,
amin &amid, những tổ hợp aspirin & những
ester khác

Việt pdf

Việt pdf

Việt pdf

174

175

176

177

Giáo trình thực
SA65 hành: Hóa phân
tích

SA66

Ô nhiễm không
khí

Quản lý chất thải
rắn công nghiệp
SA67
cho cán bộ Kỹ
thuật

SA68

Quản lý chất thải
rắn sinh hoạt

Khoa Công
nghệ sinh
ĐH Văn Lang
học

Phạm Thị
Anh

ĐH Văn Lang

Khoa Công
nghệ môi
ĐH Văn Lang
trường

Trần Thị
Mỹ Diệu

ĐH Văn Lang

2007

2004

2005

543.07

Trình bày về các vấn đề Phương pháp chuẩn
độ Acid - Baz, chuẩn độ kết tủa, chuẩn độ
phức chất, chuẩn độ oxy hóa khử, phân tích
khối lượng
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363.739

Trình bày về các vấn đề nhập môn ô nhiễm
không khí, các ví dụ về vấn đề ô nhiễm không
khí, sự phát thải, khái niệm về chất lương
không khí, kế hoạch đo đạc, các phương pháp
đo đạc, mô hình phát tán quy mô khu vực, xử
lý số liệu, lập báo cáo và kiểm tra chất lượng.
Tài liệu có kèm theo bài tập.
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628.44

Trình bày về các vấn đề Cơ sở lý thuyết liên
quan trong quản lý chất thải rắn nguy hại, Định
nghĩa, nguồn gốc và phân loại chất thải nguy
hại, Thu gom lưu trữ và vận chuyển chất thải
nguy hại, Sự lan truyền tích lũy trong môi
trường và các khái niêm cơ bản về độc chất
học, Giảm thiểu ô nhiễm, Đánh giá nguy cơ,
đánh giá lựa chọn vị trí và loại nhà máy xử lý,
Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại

Việt pdf

628.44

Trình bày về các vấn đề Nguồn phát sinh và
thành phần chất thải rắn đô thị, Tính chất lý
học, hóa học và sinh học của chất thải rắn đô
thị, Khối lượng, tốc độ phát sinh và thu gom
chất thải rắn, Quản lý, phân loại, lưu trữ và xử
lý chất thải rắn tại nguồn, Hệ thống thu gom
chất thải rắn, Trung chuyển và vận chuyển, Xử
lý chất thải rắn đô thị, Bãi chôn lấp, Công cụ
pháp lý và chính sách quản lý chất thải rắn

Việt pdf
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Trần Minh
Tâm, Mai
Thị Hồng
Thái

178

Thực hành di
SA70 truyền học đại
cương

179

Thực hành kiểm
Trương Thế
SA71 tra chất lượng sản
ĐH Văn Lang
Quang
phẩm

180

Trần Minh
Thực hành tiến
Tâm, Mai
SA72 hóa - đa dang sinh
Thị Hồng
học
Thái

181

SA73

Kỹ thuật trồng
Lê Duy
nấm: thực tập môn Thắng

ĐH Văn Lang

2006

Việt pdf

Trình bày về các vấn đề Kiểm nghiệm trứng,
sữa tươi, thịt, tôm, cá và đồ hộp.

Việt pdf

576.8

Trình bày về các vấn đề Đa dạng về hệ sinh
thái, Đa dạng về di truyền, Đa dạng về hệ sinh
thái biển Việt Nam, Đa dạng thành phần loài
thực vật, Đa dạng thành phần loài động vật

Việt pdf

635.807

Trình bày về các vấn đề Phân lập và quan sát
quả thể nấm rơm, nấm mèo, nấm bào ngư;
Chọn và thuấn khiết giống nấm rơm, nấm mèo,
nấm bào ngư - phương pháp cấy chuyền; Khảo
sát sự tẳng trưởng nấm rơm, nấm mèo, nấm
bào ngư; Sự nảy mầm của bào tử nấm rơm;
Ảnh hưởng của các yếu tố dinh dưỡng; Ảnh
hưởng của các yếu tố môi trường; Khảo sát khả
năng tạo Amylase và Cellulase; Nhân giống
nấm rơm, nấm mèo và nấm bào ngư; Chuẩn bị
cơ chất để trồng nấm rơm, nấm mèo, nấm bào
ngư; Phân biệt một số bệnh phổ biến ở nấm.

Việt pdf

576.07

2004 658.562 07

ĐH Văn Lang

ĐH Văn Lang

Trình bày về các vấn đề Cơ sở tế bào học của
sự sinh sản vô tính phân báo nguyên nhiễm
(MITOSIS), Cơ sở tế bào hình học sinh sản
hữu tính - phân bào giảm nghiễm (MEIOSIS),
Nghiên cứu đặc điểm sinh học của ruồi giấm,
Nhiễm sắc thể khổng lồ của ruồi Giấm, Nghiên
cứu nhiễm sắc thể và cô chế nhiễm sắc thể xác
định giới tính ơ động vật

2006
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182 SA 74 Tin học căn bản

183

184

185

SA75 Toán giải tích 1

SA76 Tổng quan du lịch

Hội thảo chuyên
đề: Các biện pháp
nâng cao chất
SA77
lượng đào tạo
Trường ĐH Văn
Lang

Nguyễn
Xuân Dũng,
Đỗ Hân

Bộ môn
toán - Ban
Khoa học
cơ bản

Trần Văn
Thông

ĐH Văn Lang

ĐH Văn Lang

2010

2002

004.1

Trình bày về các vấn đề Máy tính là gi?, Phần
cứng và phần mềm, Chu trình của máy tính,
Nhập và xuất, Bộ nhớ phụ, Các loại ngôn ngữ,
Hệ điều hành MS-DOS, Norton commander,
Vietres, Virus máy tính, Mạng máy tính,
Windows, Microsoft word 6.0, Excel

Việt pdf

515

Trình bày về các vấn đề, Hàm số và biểu điễn,
Giới hạn và đạo hàm, Các quy tắc tính đạo
hàm, Ứng dụng của đạo hàm, Tích phân, Các
phương pháp tính tich phân, Hàm nhiều biến

Việt pdf

910

Trình bày về các vấn đề Đối tượng nhiệm vụ
phương pháp nghiên cứu, Các khái niệm cơ
bản về du lịch, Các loại hình du lịch và sản
phẩm du lịch, Động cơ du lịch và các điều kiện
phát triển du lịch, Tính thời vụ trong du lịch,
Tác động của du lịch đến các lĩnh vực kinh tế xã hội và môi trường, Tổng quan về kinh tế du
lịch, Đào tạo nguồn nhân lực du lịch, Phát triển
du lịch bền vững, Quá trình hình thành và phát
triển du lịch

Việt pdf

378

Trình bày về các vấn đề Chương trình hội thảo:
Các biện pháp, kinh nghiệm, ý kiến nâng cao
chất lượng đào tạo của trường ĐH Văn Lang,
Đội ngũ giảng viên, môi trường đào tạo quyết
định chất lượng đào tạo, Một vài ý kiến về
công tác nghiên cứu khoa học ở trường ĐHVL,
Một số ý kiến về việc đào tạo tin học tại trường
ĐHVL cho sinh viên các khoa không chuyên
công nghệ thông tin, Về công tác chính trị - tư
tưởng - đạo đức của sinh viên ĐHVL

Việt pdf
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186

187

188

189

Độ phì nhiêu của
SA87 đất và dinh dưỡng Đỗ Ánh
cây trồng

SA88

Economics for
today

Irvin B.
Tucker

Giáo trình an toàn
lao động và môi
SA89
Hoàng Trí
trường công
nghiệp

Giáo trình chiến
lược kinh doanh
SA90
và phát triển
doanh nghiệp

Nông nghiệp

Thomson

ĐH Quốc gia
Tp.HCM

Nguyễn
Thành Độ,
LĐ-XH
Nguyễn
Ngọc Huyền

2001

2005

2013

2002

631.4

Tìm hiểu công tác nhận dạng độ phì nhiêu của
đất và các chỉ tiêu dùng để đánh giá độ phì
nhiêu của đất. Đánh giá thực trạng độ phì
nhiêu đất Việt Nam. Dinh dưỡng cây trồng

Việt pdf

338.5

Presented the issues: Introduction to
economics; microeconomic fundamentals;
market structures; microeconomic policy
issues; macroeconomic fundamentals;
macroeconomic thery and policy; money,
banking, and monetary policy; the
internaltional economy

Anh pdf

620.8

Trình bày về các vấn đề: khái niệm khoa học
về bảo hộ lao động; Luật pháp, chế độ chính
sách bảo hộ lao động; Kỹ thuật vệ sinh lao
động; Quy tắc chung về an toàn lao động; An
toàn điện; An toàn trong xây dựng; An toàn
hóa chất; An toàn trong cơ khí; An toàn đối
với thiết bị chịu áp lực; An toàn đối với thiệt bị
nâng hạ; Phòng chống cháy nổ và cấp cứu tai
nạn lao động; và các vấn đề về môi trường,...

Việt pdf

658

Đối tượng, nội dung của chiến lược kinh
doanh và phát triển doanh nghiệp. Xây dựng
chiến lược kinh doanh và phát triển doanh
nghiệp, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức
thực hiện kế hoạch và kiểm tra đánh giá chiến
lược kinh doanh

Việt pdf
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Thiết kế và quản
190 SA111 lý truyền thông
marketing

Nguyễn
Văn Dung

Lao động

2010

658.8

TS. Phùng
Thủy lực công
Văn
trình: Tóm tắt lý
Khương,
191 SA113 thuyết, bài tập, lời
Xây dựng
NSƯT ThS.
giải và hướng dẫn
Phạm Văn
cách giải
Vĩnh

2008

532.511

Tiếng Nhật cho
192 SA114 mọi người: Trình
độ sơ cấp

2013

495.6

Trẻ

GS TS.
Hoàng Bá
Chư,
Tính nhiệt tua bin
193 SA115
Nguyễn
KHKT
hơi
Ngọc Dũng,
Trương
Ngọc Tuấn

2006

621.406
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Trình bày các vấn đề về: Thiết kế và quản trị
truyền thông marketing tích hợp: vai trò của
truyền thông marketing - xây dựng truyền
thông hiệu quả - xác định hỗn hợp truyền
thông tiếp thị - quản lý quá trình truyền thông
marketing tích hợp - nghiên cứu tình huống;
Quản trị truyền thông đại chúng: phát triển và
quản trị chương trình quảng cáo, quyệt định
phương tiện truyền thông và đo lường hiệu
suất, xúc tiến bán hàng, sự kiện và trải nghiệm,
quan hệ công chúng, nghiên cứu tình huống;
Quản lý truyền thông cá nhân: marketing trực
tiếp, marketing tương tác, thiết kế lực lượng
bán hàng,.....

Việt pdf

Gồm hệ thống lý thuyết, bảng tra, các bài tập
giải mẫu về phần dòng chảy đều trong lòng dẫn
hở; dòng chảy ổn định, không đều thay đổi dần
trong lòng dẫn hở; nước chảy; đập tràn và công Việt pdf
trình tràn; nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công
trình; các công trình nối tiếp; tính toán thuỷ lực
cần nhỏ và cống
Gồm 25 bài học các kiến thức cơ bản về tiếng
Nhật. Trong mỗi bài đều có các phần mẫu câu, Nhật pdf
ví dụ, hội thoại, luyện tập và các câu hỏi đặt ra Việt
để trả lời
Giới thiệu tuabin hơi và chi tiết tính toán nhiệt
của các tuabin hơi cụ thể, ngoài ra còn có phần
phụ lực tính toán nhiệt: các tính chất nhiệt
động của nước và hơi nước, các thông số khí
động của một số proful cánh…

Việt pdf

194 SA116

195 SA117

Tính toán móng
cọc

Lê Đức
Thắng

Tổ chức và hoạt
Đinh Văn
động của tòa soạn Hường

196 SA118 Trắc địa đại cương

Tự động điều
197 SA119 khiển các quá
trình nhiệt - lạnh

Phạm Văn
Chuyên

Nguyễn
Tấn Dũng,
Trịnh Văn
Dũng, Lê
Thanh
Phong,
Trần Hữu
Hưng

GTVT

ĐHQG HN

GTVT

ĐHQG
TP.HCM

1998

2011

2008

2009

624.1

Cấu tạo của móng cọc. Xác định độ dài và tính
chịu tải của móng cọc. Các loại tính toán: tính
độ dài thấp, tính chịu tải ngay. Các loại móng
cọc, móng cọc tuyệt đối cứng, móng cọc dài
mềm

Việt pdf

070.5

Công tác tổ chức và hoạt động của toà soạn
báo, cơ cấu tổ chức bộ máy toà soạn, đặc điểm
của lao động báo chí, công tác phóng viên
công tác kế hoạch, công tác bạn đọc, số báo,
công tác phát hành báo chí của toà soạn

Việt pdf

526.9

Gồm các vấn đề trắc địa cơ bản như: Định vị
điểm; Định hướng đường thẳng; Bản đồ địa
hình; Sử dụng bản đồ; Tính toán trắc địa; Đo
góc; Đo cao; Lưới khống chế mặt bằng, độ
cao; Đo vẽ bản đồ, mặt cắt địa hình; Bố trí
công trình; Ứng dụng trắc địa ảnh trong xây
dựng công trình kèm theo các câu hỏi hướng
dẫn học tập và bài tập thực hành

Việt pdf

Trình bày các vấn đề về: Khái niệm, ký hiệu
thiệt bị điều khiển tự động hóa các quá trình
và các thiết bị công nghệ nhiệt - điệt lạnh; Các
thiết bị đo lường - điều khiển trong quá trình
truyền động điện - điều khiển tự động và bảo
vệ áp lực của các quá trình nhiệt, lạnh - tự
động điều khiển và bảo vệ nhiệt độ của các
quá trình nhiệt, lạnh; Các linh kiện bán dẫn
ứng dụng trong điều khiển các quá trình nhiệtđiện lạnh; Cơ sở kỹ thuật điện; Cơ sở truyền
động điện tự động; Cơ sở khoa học về hệ thống
tự động điều khiển,....

Việt pdf

621.402
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Terry S.
Thông gió tự
Boutet, Hà
198 SA131
nhiên trong nhà ở Nhật Tân
(biên dịch)

199 SA132

Thiết kế nội thất:
có minh họa

Francis D.
K. Ching

Kiến trúc dân gian
Chu Quang
200 SA133 truyền thống Việt
Trứ
Nam

Thiết kế không
201 SA134
gian nội thất

Nhất Như,
Phạm Cao
Hoàn (b.
soạn)

VHTT

2006

697.92

Gồm các vấn đề về khí như: Chuyển động của
dòng khí; Những ảnh hưởng của chuyển động
khí; Các phương pháp nghiên cứu dòng khí
chuyển động; Dữ liệu khí hậu; Chuyển động
không khí trung, tiểu khí hậu; Cửa trong công
trình; Các thay đổi của lỗ cửa; Những thay đổi
của cửa vào; Các thiết bị thông gió thích hợp;
Kỹ thuật kiểm soát chuyển động không khí; Kỹ
thuật áp dụng cho các thiết kế công trình thực;
Các kỹ thuật áp dụng cho quá trình thiết kế

Việt pdf

729

Giới thiệu thiết kế nội thất. Không gian nội
thất, từ vựng thiết kế, cơ sở thiết kế nội thất,
cấu trúc nội thất, các hệ thống khung cảnh nội
thất

Việt pdf

Xây Dựng

1996

Mỹ thuật

Đặc điểm của kiến trúc nhà cửa bình dân, công
trình công cộng như chùa tháp, đình làng, vườn
2003 720.959 7 hoa cây cảnh, cung điện, lăng mộ theo phong
cách dân gian truyền thống. Những giá trị của
kiến trúc dân gian truyền thống

Việt pdf

Mỹ Thuật

Gồm các ảnh chụp các phong cách trang trí nội
thất nhà ở khác nhau theo phong cách đông,
tây, theo trường phái lãng mạn, cổ điển..

Việt pdf

2003

747
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The architects'
Quentin
202 SA135 Handbook = Cẩm
Pickard
nang kiến trúc

Blackwell

2006

720

203 SA136 Sinh học

Neil A.
Campbell

Giáo Dục VN

2011

570

Sổ tay kỹ thuật
204 SA137 bảo quản lương
thực

Vũ Quốc
Trung, Lê
Thế Ngọc

KHKT

1999

664.028

Phương pháp tư
205 SA138 duy và thực hành
bộ cục

Uyên Huy

Mỹ Thuật

2013

701

Quy hoạch đô thị
206 SA139 cổ đại và trung
đại thế giới

Đặng Thái
Hoàng

Xây Dựng

1995

711
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Giới thiệu các công trình như: Cảng hàng
không, Khu kinh doanh, Rạp chiếu phim,
Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, Khu hỏa táng,
Trường học, Công trình nông trại, Trạm cửu
hỏa, Công trình dịch vụ y tế, Ký túc xá, Bệnh
viện, Khách sạn, nhà ở, Công trình công
nghiệp, Phòng thí nghiệm, Công tác cảnh quan,
Tòa án, Thư viện, Bảo tàng, Văn phòng, Quán
rượu, Công trình tôn giáo, Nhà hàng,....
Trình bày các vần đề về: Hóa học sự sống, tế
bào, di truyền học, các cơ chế tiến hóa, lịch sử
tiến hóa của đang dạng sinh học, Hình dạng và
chức năng của thực vật, Hình thái và chức
năng động vật, sinh thái học.
Giới thiệu các kiến thức cơ bản về thóc, gạo;
Một số giống lúa phổ biến ở Việt Nam; Quy
trình, quy phqm, phương pháp bảo quản thóc,
gạo ; Cách phòng trừ và diệt chuột, diệt mối...
Các tiêu chuẩn vầ thóc, gạo
Trình bày các vấn đề về: Nghệ thuật thị giác và
mỹ thuật, Hình tượng nghệ thuật và hình tượng
thị giác, Phân tích tác phẩm nghệ thuật, Bộ cục
thị giác, Tư duy thực hành bố cục, Các dạng
thức bố cục thị giác, Phương pháp thực hành
các quy luật và nguyên lý bố cục, Tỷ lệ vàng
quy luật chia ba quy luật lẽ, Một số minh họa
về tỷ lệ vàng golden mean,
Giới thiệu các vấn đề về: Những nền văn minh
xây dựng đô thị cổ xưa nhất của nhân loại,
Hoạt động xây dựng đô thị của con người trong
xã hội phong kiến châu Âu, Văn minh xây
dựng đô thị Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản

Việt pdf

Việt pdf

Việt pdf

Việt pdf

Việt pdf

Phân tích và thiết
kế hệ thống thông Nguyễn
207 SA140
tin: Các phương
Văn Ba
pháp có cấu trúc

ĐHQG HN

Nguyên lý thiết kế
kiến trúc nhà dân Nguyễn
208 SA141
KHKT
dụng: nhà ở và
Đức Thiềm
nhà dân dụng

Francis D.
K. Ching
Kiến trúc hình
,Phạm
209 SA176 thể, không gian và
Thống Kê
Thanh
trật tự
Thuận (biên
dịch)

2003

1999

2003

003.5

rình bày phương pháp phân tích và thiết kế có
cấu trúc như phương pháp SA dùng cho phân
tích chức năng, phương pháp E/A và mô hình
quan hệ dùng cho phân tích dữ liệu, phương
pháp SART dùng cho phân tích động thái và
phương pháp SD dùng cho thiết kế hệ thống

Việt pdf

728

Khái niệm và lược khảo quá trình phát triển
nhà ở. Cơ sở khoa học nghiên cứu thiết kế nhà
ở hiện đại. Căn nhà và các bộ phận của nó.
Kiến trúc nhà ở thấp tầng và chung cư cao
tầng. Đặc điểm, yêu cầu kiến trúc và các bộ
phận nhà công cộng. Hệ thống mạng lưới công
trình công cộng. Phân khu hợp nhóm, giải
pháp tổ hợp không gian hình khối kiến trúc.
Thiết kế, đặc điểm kết cấu và thẩm mỹ kiến
trúc nhà công cộng

Việt pdf

721

Trình về các vần đề về kiến trúc như: Các yếu
tố cơ bản, Hình thể, Không gian và hình thể,
Bố cục, Lưu thông, Tỷ lệ và sự cân xứng, Các
nguyên tắc cơ bản

Việt pdf

210 SA177 Kiến trúc nhà nhát

Hoàng Đạo
Xây dựng
Cung

2004

725.8

211 SA178 Kiến trúc nhà ở

Đặng Thái
Hoàng

1996

721.1

Xây dựng
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Trình bày những khái niệm cơ bản trong kiến
trúc nhà hát. Tìm hiểu sơ lược lịch sử kiến trúc
nhà hát, giới thiệu cách thiết kế nhà hát phổ
biến nhất. Nêu các yêu cầu kĩ thuật đặc biệt
trong thiết kế nhà hát
Quá trình kiến trúc nhà ở. Phân loại và yêu
cầu đối với nhà ở. Các thành phần của căn hộ
và yêu cầu về thiết kế nội thất. Thiết bị các nhà
phục vụ công cộng. Thẩm mỹ tròn kiến trúc
nhà ở hiện nay. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuất trong
kiến trúc nhà ở

Việt

Việt

212 SA179

Kiến trúc phong
cảnh

Nguyễn Thị
KHKT
Thanh Thủy

Lê Thanh
Kiến trúc phương Sơn,
213 SA180
Trẻ
tây thời kỳ cổ đại Nguyễn
Quốc Thịnh
Kiến trúc tiêu
214 SA181
chuẩn và cái đẹp

A.Achix,
Bùi Vạn
Xây dựng
Trân (dịch)

Kiến trúc Trung
215 SA182
Quốc

Tư Hoa
Quân
(ch.b), Tiêu
Mặc, Tôn
Thế Giới
Cảnh
Tham... ;
Ng. dịch:
Mai Chi

Patrick
Vandeplanq
Kỹ thuật chiếu
ue ; Người
sáng : Những khái
Khoa học và
216 SA183
dịch: Lê
niệm cơ sở, thiết
kỹ thuật
Văn Doanh,
kế chiếu sáng
Đặng Văn
Đào

1996

2002

2003

2002

2000

725.3

Trính bày các vấn đề về: Những bước đi ban
đầu của kiến trúc phong cảnh, Cơ sở thiên
nhiên ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc, Các
nguyên tắc của kiến trúc cảnh quan, Việc vận
dụng các nguyên tắc vào thực tế thiết kế và
kèm theo những công trình thực nghiệm.

Việt

723

Trình bày những vấn đề về: Kiến trúc thời kỳ
tiền sử, Kiến trúc Ai Cập cổ đại, Kiến trúc
lưỡng Hà cổ đại, Kiến trúc Ba Tư cổ đại, Kiến
trúc Hy Lạp cổ đại, Kiến trúc La Mã cổ đại.

Việt

721

Trình bày các vấn đề về: Kỹ thuật xây dựng và
tiêu chuẩn, Xây dựng không cần bản vẽ, Đạc
nền, Kích thước, mô đun, con người, Cái đẹp
và sự đánh giá định lượng.

Việt

720.591

Khái quát nghệ thuật kiến trúc Trung Quốc.
Những nét chính trong lịch sử phát triển và
nghệ thuật kiến trúc các loại hình cung điện, đô
thành, am chùa, lăng mộ ở Trung Quốc

Việt

621.32

Phép đo ánh sáng. Các dụng cụ chiếu sáng.
Chiếu sáng trong nhà. Chiếu sáng ngoài trời.
Lý thuyết mới nhất về chiếu sáng

Việt
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Carles
Codina,
Dawn
Kỹ thuật gia công Cusick,
217 SA184
Đà Nẵng
kim hoàn
Trần Thế
San [....và
những
người khác]

2003

Quang
Bạch
(B.soạn)

Thanh Niên

2001

Ngô Huy
Quỳnh

Văn hóa
Thông tin

1998

Lược sử âm nhạc
Việt Nam: Giáo
220 SA195
trình cho bậc đại
học

Thụy Loan

Âm nhạc

1993

Một số vấn đề
221 SA196 chọn lọc của Hóa
học: tập 1

Nguyễn
Duy Ái

Giáo dục

2001

218 SA185 Kỹ thuật in lụa

219 SA194

Lịch sử kiến trúc
Việt Nam

739

Trình bày các vấn đề: Nguồn gốc nghệ thuật
trang sức của loài người, trang sức đương đại,
luyện kim, các kỹ thuật cơ bản, hàn, gia công
bề mặt, các kỹ thuật nâng cao, các bước thực
hiện sản phẩm, các loại nữ trang.

Giới thiệu kĩ thuật in lụa với các nguyên vật
liệu và các quy trình, công đoạn cụ thể: kĩ
686.2
thuật làm khuôn, bàn in, dao gạt, thuốc nhuộm,
vật liệu in, đơn pha chế hồ in, các công đoạn
xử lí trong khi in
Trình bày Kiến trúc Việt Nam từ thời dựng
nước đến các bược thịnh suy phong kiến, từ
720. 959 7 ngày cách mạng tháng tám thắng lợi đến ngày
thống nhất cả nước và trên bước đường đổi
mới.
Trình bày khái quát về âm nhạc, lịch sử âm
nhạc việt nam. Giới thiệu âm nhạc trong những
buổi đầu dựng nước, giữ nước, âm nhạc trong
780. 959 7 các thời kỳ xây dựng quốc gia phong kiến độc
lập tự chủ, và âm nhạc Việt nam trong cuộc
đụng độ với những cuộc xâm lăng của phương
Tây.
Đại cương về cấu tạo nguyên tử, cấu tạo phân
tử và liên kết hóa học, một số phương pháp
540
phổ nghiên cứu hóa học, phức chất. Trình bày
định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các
nguyên tố hóa học
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Việt

Việt

Việt pdf

Việt pdf

Việt pdf

Một số vấn đề
222 SA197 chọn lọc của Hóa
học: tập 2

Nguyễn
Duy Ái,
Nguyễn
Tinh Dung,
Trần Thành Giáo dục
Huế, Trần
Quốc Sơn,
Nguyễn
Văn Tòng

Các phương pháp Khoa Công
Đại học Văn
223 SA198 kiểm nghiệm vi
nghệ Sinh
Lang
sinh vật thực phẩm học
224 SA199

Tin học công
nghệ sinh học

Trương Thế Đại học Văn
Quang
Lang

Chương trình đào
tạo đề cương chi
tiết môn học:
Khoa Tài
225 SA200 chuyên ngành Tài chính - Kế
chính - Tín dụng, toán
Kế toán - Kiểm
toán

226 SA251 Children's Spaces Mark Dudek

Đại học Văn
Lang

Elsevier

Giới thiệu đại cương về lý thuyết các quá trình
hóa học. Phân tích phản ứng trong dung dịch
các chất điện li, đặc điểm, tên gọi các chất hữu
cơ, cấu trúc không gian đồng phân lập thể, mối
quan hệ giữa cấu trúc và tính chất hợp chất hữu
cơ, phản ứng hữu cơ, phản ứng của
Hidrocacbon, và các dẫn xuất của Hidrocacbon

Việt pdf

2003

540

2007

579. 07

Giới thiệu các phương pháp kiểm nghiệm vi
sinh vật thực phẩm

Việt pdf

2007

660.607

Giới thiệu tính năng Solver trong Excel để
phân tích sữ liệu

Việt pdf

1998

657

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Tài
chính Ngân hàng, và Kế toán Kiểm toán

Việt pdf

2005

727.9
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This collection of essays is concerned with the
experiences children have within the
supervised worlds they inhabit, as well as with
architecture and landscape architecture.

Anh pdf

227 SA258

Britains Best
Architecture

Gary Takle

Arthur Gao,
100 Restaurant
228 SA259
Qian Yin,
Design Principles
Li He

Time-Saver
Standards for
229 SA260
Landscape
Architecture

Charles W.
Harris,
Nicholas T.
Dines, Kyle
D. Brown

Think
Publishing

Liaoning
Science &
Technology
Publishing
House

McGraw-Hill

2012

2012

1998

A highly illustrative account of what is now in
British Architecture. Introduction some of
728.0941 Britain's finest houses. Filled with the best
architectural projects from around the United
Kingdom.

Anh pdf

747.857

This book explores various aspects relevant to
restaurant design, including restaurant
management concept, establishment of brand
image and connection between different
functional areas. Through 100 restaurant
design cases, it proves that the secretof a
restaurant' success lies in the unique dining
experience it offers to customers. It also tells
us the stories about the creation process by the
designers with different professional and
cultural experiences.

Anh pdf

712.02

It features increased coverage of: Site storm
water "best management" practices · New
urban tree planting and xeriscape concepts ·
Earth retaining structures and pavement design
· Land reclamation, including soil and
vegetation restoration · Metric site layout
practices, including recreation facilities ·
Energy and resource conservation · Natural
processes and site construction procedures ·
New expanded construction details ·
Simplified construction materials data. Over
50 sections provide concise tables, checklists,
"Key Point" text summaries, and illustrations
to provide an invaluable information resource
for offices and classrooms throughout the
world.

Anh pdf
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100 More of the
230 SA261 Worlds Best
Houses

Atlas of World
231 SA262
Architecture

Robyn
Beaver

Yang Wu

Images
Publishing

Design Media
Publishing
Limited

2005

2011

728

The collection 100 fabulous homes carefully
selected for this volume represent
contemporary residential architecture in all its
myriad forms. Vast differences in location,
climate, culture, style, materials, interiors, and
even furniture result in a collection that
showcases, with full-colour photographs, plans
and drawings, the best in international
residential architecture.

Anh pdf

724.7

With 250 projects selected, is a detailed and
comprehensive portrayal of the best and
newest architecture projects from 6 continents
of more that 50 countries. Designers can be
inspired a lot to search a balance between the
overwhelmingly globalized trend and
increasingly personalized feature. This
collection of world's most classic architecture
projects and is categorized into 10 parts,
including Cultural, Commercial, Hospitals,
Educational, Corporate, Residential, Hotels,
Transportation, Recreational and Complex
architecture. Each project is illustrated with
real photos, plans and text. In addition,each
geographic region is distinguished by a
different colour code.

Anh pdf
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Association
Of British
Theatre Buildings Theatre;
232 SA263
: A Design Guide edited by
Judith
Strong

Taylor &
Francis Ltd

2010

725.822
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The whole process of planning and designing a
theatre. It looks in detail at each area of the
building: front of house, auditorium,
backstage, and administrative offices. It gives
specific guidance on sightlines, acoustics,
stage engineering, lighting, sound and video,
auditorium and stage formats. Aspects such as
catering, conference and education use are also
covered. The information is supplemented by
twenty-eight case studies, selected to provide
examples which range in size, style and format
and to cover new buildings, renovations,
conversions, temporary and found space. The
studies include Den Norsk, Oslo; The Guthrie
Theatre, Minneapolis; The Liceu, Barcelona;
Les Bouffes du Nord, Paris; The RSC’s
Courtyard Theatre in Stratford on Avon; and
the MTC Theatre in Melbourne.

Anh pdf

233 SA264

Designing the
Alan Ford
Sustainable School

Architecture
Now. Nowegian
234 SA265
Achitectural
policy

Images
Publishing

Ministry of
Ministry of
Culture and
Culture and
Church
Church Affairs
Affairs

2007

727.047

2009
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This book presents a survey of K-12 schools
from around the world that combine the best in
aesthetics, sustainability, and highperformance design. K-12 school construction
currently represents one of the largest sectors
of new construction of any building type.
Considering rising energy costs and concerns
for the environment, there has never been more
attention focussed on the need to design
schools responsibly. It highlights the work that
the best architects are doing to respond to
those needs while still creating beautiful
schools for enhanced learning. Author Alan
Ford has designed more than 75 K-12 schools
projects, and with a longstanding commitment
to sustainability and a passion for architecture,
he is perfectly positioned to present this
illuminating collection of sustainable school
projects from around the world. This colourful
book is a compendium of ideas illustrating
how some very talented architects and
committed facility planners are meeting the
challenge of creating better schools

Anh pdf

Anh pdf

235 SA269

Urban Open
Spaces

Watercolor
Painting: a
comprehensive
236 SA270
approach to
mastering the
medium

Helen
Woolley

Tom
Hoffmann

Educational
Images
Spaces: A
237 SA271
Publishing
Pictorial Review Group
Volume 1

Taylor &
Francis

WatsonGuptill

Images
Publishing
Group

2004

2012

2003

711

This is the first book to bring together a variety
of evidence from different disciplines to
outline the benefits and opportunities of urban
open spaces in an accessible way. Not just for
students and practitioners, this book will be of
value for anyone interested in the design,
development, regeneration, funding and use of
open spaces in urban areas

Anh pdf

751.42

The beauty of a watercolor painting lies in its
diaphanous layers, delicate strokes, and
luminous washes. However, the very features
that define the beauty of the medium can make
it difficult to master. This complete guide to
understanding the relationships between color,
value, wetness, and composition unravels the
mysteries of watercolor to help your practice
evolve.

Anh pdf

In all probability, the most important socially
responsive design that an architect can pursue
and probably the most difficult to perform as
727.022 2 well. The primary purpose of all featured
buildings is education and this ranges from
tertiary institutions; colleges; schools;
museums; and pre-school facilities.
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Anh pdf

238 SA272

Educational
Spaces. Vol.3

Sarah Noal

100 Country
Beth
239 SA274 Houses: New
Browne
Rural Architecture

Images
Publishing

Images
Publishing

2003

Educational Spaces of the World, is a highly
illustrated publication, providing an overview
of what is, possibly, the most important,
socially responsive design that an architect
may pursue. Education can shape lives so the
ambience of the learning environment is
fundamental. Educational spaces are the focus
of all the buildings featured in this volume,
ranging from day care facilities to secondary,
tertiary institutions, and much more. The
projects profiled in this book are by architects
727.022 2 who are practiced in educational design and
their work is testament to their specialist
expertise. Each project showcased has been
designed to provide all the services required of
the specific educational facility, while also
responding to current trends and new
developments in this field. In addition,
biographies of many of the participating
architectural and design firms are provided for
readers' information and interest. This, the
latest Educational Spaces volume, continues to
be an important document

Anh pdf

2009

Intends to showcase the best of contemporary
rural residential architecture. This title features
the homes that range from traditional to
experimental, exemplifying a shift from the
conventional country vernacular towards ecofriendly designs. It includes full-colour interior
and exterior photographs.

Anh pdf

728.6
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240 SA275

100 Home Design
Arthur Gao
Principles

Design Media 2012

728.6
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Home design combines the essence of
architecture and art, and designer do their best
to find new ways in the various contradictions
and conflicts to perfectly express their
understanding of space and the owners' initial
imagination. At the same time, each case
always contains many certain and uncertain
factors that refer to the furnishings or even
space composition. In order to illustrate the
essence of each case more accurately, this
book has systematically deconstructed every
aspect of home design that refers to space,
structure, interface, decoration, and special
areas. Each of the cases is illustrated from the
point of functional area, and the corresponding
plan vividly outlines the transformation from
plane to space, from the abstract to the actual

Anh pdf

241 SA276

242 SA277

Architectural
Graphics

Francis D.
K. Ching

Wiley

Drawing for
A & C Black
Gilles Ronin
Interior Designers
Publishers

2015

2010

720.28

This essential guide offers a comprehensive
introduction to using graphic tools and drafting
conventions to translate architectural ideas into
effective visual presentations, using hundreds
of the author's distinctive drawings to illustrate
the topic effectively, includes new information
on orthographic projection in relation to 3D
models, and revised explanations of line
weights, scale and dimensioning, and
perspective drawing to clarify some of the
most difficult concepts. New examples of
modern furniture, APA facilities, and
presentation layout provide more up-to-date
visuals, and the Reference Center features all
new animations, videos, and practice exercises

Anh pdf

729.028

This book is aimed at helping budding interior
designers learn how to draw professional
looking interior designs. It is accessible,
beautifully illustrated and practical. Guidance
is given on drawing perspective, floor plans,
drawing furniture and renditions of rooms.

Anh pdf
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243 SA278 Eat Work Shop

244 SA279

Educational
Spaces. Vol.2

Folding
Techniques for
245 SA280
Designers - From
Sheet to Form

Marcia
Iwatate,
Terence
Conran,
Takeshi
Nakasa

Images
Publishing
Group

Paul
Jackson

Periplus
Editions

Images
Publishing

2004

Vibrant color photography and compelling text
make this the ultimate guide to modern
Japanese life. Readers the world over will
marvel at this collection of 21st-century
commercial sites in Japan. Seven of the
country's foremost architects showcase their
ideas in 34 shops, restaurants, salons, bars and
747.295 2
spas. In collaboration with a new generation of
entrepreneurs, these designers are reshaping
basic concepts of how contemporary Japanese
eat, work and shop. Beautifully photographed,
the locations in this book reflect everything
from postmodern industrialism to suggestive
eroticism

Anh pdf

2001

In all probability the plannign of educational
institutions is the most socially responsive
design that an architect can pursue and
doubtless the most difficult to perform well.
727.0222
The primary purpose of all featured buildings
is education and this ranges from tertiary
institutions, colleges, Biographies fo
participating firms are provided.

Anh pdf

Laurence King
2011
Publishing

736.98
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This unique book explains the key techniques
of folding, such as pleated surfaces, curved
folding and crumpling. Practical handbook, it
covers over 70 techniques explained by clear
step-by-step drawings, crease pattern drawings,
and specially commissioned photography.

Anh pdf

246 SA281 Houses I Love

Kengo Kuma 247 SA282
Selected Works

Gary Takle

Botond
Bognar

Peggy
Modern American Tully,
248 SA283
Housing
Andrew
Bernheimer

The homes come from across the globe with
most of them coming from Australian. This is
the perfect coffee table book. It has been
728.370994
designed to enhance any room and features
many houses that are sure to spark
conversation. colour illustrations throughout.

Think
Publishing

Princeton
Architectural
Press

Princeton
Architectural
Press

2005

2013

Anh pdf

This book features twenty-four of Kuma's most
important projects, including many of his
recent works such as the Museum of Ando
Hiroshige, the Stone Museum, the Horai
Onsen Bath House, the Louis Vuitton Tokyo
Headquarters (One Omotesando), and the
Shinonome Apartment Building

Anh pdf

This survey of award-winning housing, built in
cities such as New York, San Francisco, Los
Angeles and Cleveland, reflects a combination
of marketing and public funding structures and
a variety of housing types. An array of
approaches to housing by students within
studios taught by these architects over a threeyear period will be shown. Various forms of
728.0973
housing and other commercial forms of
development, including live/work hybrids,
office and residential towers, as well as a retail
residential mix building types are explored.
The design of housing in the United States is
often considered from strictly market
imperatives, or a formal architectural
perspective

Anh pdf

720.92
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249 SA284

Pencil Drawing
Techniques

250 SA285 Pencil Sketching

WatsonDavid Lewis
Guptill
Publications

T. C. Wang

Solving the
251 SA286 Mystery of
Watercolor

Ron
Ranson,
David
Taylor

Grade of the top:
252 SA287 the top resort
hotels

Guang
Zhou Jia Tu
Wen Hua
Chuan Bo
You Xian
Gong Si

John Wiley&
Son

International
Artist
Publishing

TianJin
University
press

1984

2002

2002

2010

741.24

Presents guidance on forms, strokes, and
values in drawing and explains various
techniques for creating proper perspective,
various shapes, textures, and portrait elements

Anh pdf

741.2

The present basic principles and techniques of
pencil sketching, with dozens of new
illustrations, and more everything you need to
explore the amazing potential of the pencil and
learn to sketch with confidence. Techniques:
shading, texture, value, line, strokes . . .
Materials: pencils, papers, accessories . . .
Skills: observation, recording, composition,
sketching from memory . . . Subjects: trees,
landforms, water, architecture, cityscapes . . .
and more!

Anh pdf

751.422

This book is specifically designed to build
ability, promote dexterity with the brush, and
show the techniques and design principles that
each student must know in order to master
watercolour. At the same time, examples,
experiments and explanations nurture readers'
own creative vision so they feel they're getting
much more than just the basics of painting.

Anh pdf

796

Introduce resorts, hotels, resort & spa famous
in the world

Anh pdf
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Twenty-Five
Buildings Every
Architect Should
Understand: a
revised and
253 SA288
expanded edition
of Twenty
Buildings Every
Architect Should
Understand

254 SA289

Architecture on
Sports

Simon
Unwin

Carles
Broto,
Jacobo
Krauel

New York,
2015
NY Routledge

Barcelona,
Spain : A.
Mostaedi

2005

724.6

The present relationship of architecture to the
human being, how it frames our lives and
orchestrates our experiences; how it can help
us make sense of the world and contribute to
our senses of identity and place. Exploring
these dimensions through a wide range of case
studies that illustrate the rich diversity of
twentieth and twenty-first century architecture,
this book is essential reading for every
architect.

Anh pdf

725.8

Presents a range of cutting-edge designs that
display exceptional skill in combining
aesthetics with functionality, beauty with
practically, and ease of use with ease of access.
Due to its complex nature the design of sports
facilities rightly occupies a category of own.

Anh pdf

Trang 66 /135

600 essential
word for the
Toeic= Six
255 SA229
hundred essential
words for the
TOEIC

Lin
Lougheed

Sổ tay ngôi nhà
xanh: Phiên bản 1
- Nhà phố - Giảm
256 SA230 chi phí năng
lượng tăng chất
lượng cuộc sống
bảo vệ môi trường

Federal
Ministry of
Education
and
Research

Hauppauge,
N.Y. : Barron's

Giao thông
Vận tải

2008

2011

428.1

This edition has been revised to match the
format of the latest TOEIC and includes fifty
vocabulary-building lessons that focus on
American English as it is used within the
context of modern business, industry,
communications, and cultural activities.
Examples of practical English usage touch on
such subjects as contracts, marketing, banking,
and personnel, among many others. Additional
lessons concentrate on helping TOEIC test
takers expand their English vocabulary in areas
related to cultural activities, such as movies,
museums, music, and art. Each lesson presents
12 target words with definitions, used in
several different contexts. Exercises follow
every lesson, and a quiz follows every five
lessons to test students' newly acquired skill in
understanding and using their new words. The
enclosed audio CD provides essential help in
pronunciation and listening comprehension,
using the various accents tested on the new
TOEIC.

Anh pdf

720.47

Giới thiệu nhiều phương pháp thông minh,
nguyên tắc thiết kế kiến trúc khi thiết kế nhà
ở, tiết kiệm tiền đưa ra nhiều lợi ích cho cá
nhân và cộng đồng

Việt pdf
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Xây dựng nhà ở
Bùi Nguyên Nhà xuất bản
257 SA231 theo phong thủy Hồng
Hải phòng
thiên văn - địa lý
English grammar
in use : a selfstudy reference
and practice book
258 SA232
for intermediate
students of
English with
answers

Raymond
Murphy,
Craven,
Miles.
Viney,
Brigit.

English Grammar
Geraldine
259 SA233 Workbook for
Woods
Dummies

Essential
Grammar in Use
260 SA234
Supplementary
Exercises

Helen
Naylor,
Raymond
Murphy

Cambridge :
Cambridge
University
Press

Hoboken, N.J.
: Wiley

Cambridge
Cambridge
University
Press

2007

2004

690

428.2

Những khái niệm, kiến thức cơ bản về phong
thuỷ theo Kinh Dịch. Cách bài trí, sắp xếp theo
phong thuỷ trong nhà ở. Cách chọn hướng đất,
chọn ngày tốt để xây dựng nhà cửa
This edition is a fully updated version of the
classic grammar title. It retains all the key
features of clarity and accessibility that have
made the book so popular with students and
teachers. This 'with answers' version of the
book comes with a handy pullout reference
panel which allows students to review key
grammar points.

Việt pdf

Anh pdf

In many settings, you are how you speak. Bad
grammar can stop people in their tracks,
whether that's in school or in careers. With fun
and easy exercises, this workbook is ideal for
students, people who need better grammar to
advance in business or social settings, and
those for whom English is a second language.

Anh pdf

In this series of grammar books, much of the
language is contextualised within dialogues,
letters, articles, etc., encouraging students to
2007 428.2076
consider meaning as well as form. Can be used
as self-study material or as a basis for further
practice in class or as homework.

Anh pdf

2006

425
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Stephen E.
Lucas;
Nghệ thuật nói
Trương Thị
trước công chúng
261 SA235
Huệ,
= The art of
Nguyễn
public speaking
Mạnh
Quang dịch

262 SA236

263 SA237

Niên giám thống
kê

Tổng cục
thống kê

100 Top Houses Robyn
From Down Under Beaver

Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb.
Tp. Hồ Chí
Minh

Thống kê

Mulgrave,
Vic. : Images
Publishing
Group

2011

Giới thiệu về nghệ thuật nói chuyện trước công
chúng. Trình bày các khía cạnh quan trọng của
việc chuẩn bị cũng như trình bày các bài diễn
thuyết; ý tưởng và xây dựng dàn bài, cách đánh
giá chứng cứ và lập luận, cách sử dụng ngôn
ngữ có hiệu quả…

Việt pdf

2013

Tập hợp số liệu thống kê về đơn vị hành chính,
đất đai, khí hậu, dân số, lao động, tài khoản
quốc gia, ngân sách nhà nước, đầu tư, xây
dựng, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
cá thể, nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, công
nghiệp, thương mại, du lịch, chỉ số giá, vận tải,
bưu chính viễn thông, giáo dục, mức sống dân
cư của Việt Nam năm 2013 và một số thông
tin thống kê đối chiếu, so sánh với nước ngoài

Việt pdf

The 100 projects featured in the following
pages represent some of the finest examples of
contemporary residences from Australia and
New Zealand architects and designers. The
728.0994 projects include award winners, luxury
residences, simple beach shacks, inner-city
apartments, rural retreats and suburban family
homes, reflecting the way we live or aspire to
live in the 21st century

Anh pdf

2005

315.97
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Ashtanga yoga :
264 SA238 the practice
manual

David
Swenson

162 cách sắp xếp
265 SA239 nhà cửa theo
phong thủy

Lillian Too,
Nguyễn
Mạnh Thảo
dịch

Phong thủy - nghệ
thuật sắp xếp của
266 SA240
người Trung Hoa.
T.2

Rosalyn
Dexter, Hà
Thiện
Thuyên dịch

Houston,
Texas :
Ashtanga
Yoga
Productions

Trẻ

Văn hóa
Thông Tin

Trương
Ứng dụng trường Huệ Dân,
Đại học Quốc
267 SA241 khí trong đời sống Trần Văn
gia Tp. Hồ
& kiến trúc
Chí Minh
Hữu, Ngô
Tử Tấn dịch
Phong thủy và tài
Eric
lộc : cải thiện môi
Shaffert ;
268 SA242 trường sống để
Thời đại
b.d. Huỳnh
đạt mục tiêu tài
Văn Thanh
lộc
Các quy tắc cơ
Wolfgang
269 SA243 bản về thiết kế đồ
Nutsch
gỗ và nội thất

Konradin

This is the most user-friendly yoga book
available! It consists the entire Primary and
Intermediate series of Ashtanga Yoga with
three options for every asana. It is spiral bound
to easily remain open while practicing. It
1999 613.7046
contains over 650 photos with clear
instructions and commentary. It is a great book
for all levels of practitioners to enjoy and
teachers will find it to be an invaluable tool for
teaching their students.

Anh pdf

2014

Việt pdf

2003

Giới thiệu những giải thích về phong thủy,
nguồn gốc phong thủy, Đề xuất các sắp xếp
nội thất cho ngôi nhà hợp với phong thủy gia
chủ

Việt pdf

2000

Trình bày những tìm tòi mới về phong thủy,
trường khí xoắn ốc. Phân tích về phong thủy
nhà ở, nơi ở và phong thủy thương hiệu sinh
tài hữu đạo

Việt pdf

2011

Giới thiệu bản chất lý thuyết của phong thủy.
Trình bày những phương pháp để kiếm tiền và
tiêu tiền theo cách thức của Đạo

Việt pdf

Trình bày những quy tắc cơ bản nhất để thiết
kế cho đồ gỗ nội thất, những vấn đề khi thiết
lập quy tắc chung trong lĩnh vực thiết kế

Việt pdf

332.024

2014
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270 SA244

Kiến trúc cảnh
quan

Hàn Tất
Ngạn

Đại học
Chuyên đề Kiến
Kiến trúc
271 SA245 trúc: Không gian
Tp. Hồ Chí
trưng bày Bảo tàng
Minh
Philip
Crowe,
272 SA246 Diễn họa kiến trúc Nguyễn
Việt An
biên dịch
Japanese gardens
273 SA248 : right angle and
natural form

Gunter
Nietschke

Trình bày những khái niệm cơ bản, lược sử
hình thành, phát triển, về quy hoạch và thiết
kế về kiến trúc cảnh quan. Kèm theo các phụ
lục, giới thiệu những hương pháp trình tự, nội
dung thiết kế đồ án, nhiệm vụ thiết kế công
viên, ngoại thất kiến trúc cảnh quan và đặc
tính của một số loại cây trồng

Việt pdf

2013

Trình bày những hình thức , những khái niệm
mới về trưng bày. Giới thiệu thiết kế không
gian trưng bày trong Bảo tàng, các xu hướng
trên thế giới, những bất cập kiến trúc bảo tàng
Việt Nam và một số kiến trúc sư tiêu biểu

Việt pdf

Xây dựng

1996

Giới thiệu cơ bản về sáng tác tranh bút chì, bố
cục bức tranh, nguyên vật liệu và dụng cụ sử
dụng . Phân tích một số tác phẩm diễn hoạ của
các tác giả tiêu biểu

Việt pdf

Taschen

In this reissued title, the author identifies the
common motif underlying five major epochs in
Japanese gardening, which is the recurrent
2003 712.0952
attempt to unite natural beauty and human
perceptions of beauty to achieve an aesthetic
symbiosis.

Anh pdf

Xây dựng

Đại học Kiến
trúc Tp. Hồ
Chí Minh

1999

712
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Kim Inglis;
Asian style hotels
photography
: Bali, Java,
by Jacob
274 SA249 Malaysia,
Termansen,
Singapore,
Pia Marie
Thailand
Molbech

Building Skin &
275 SA250
Details

Arthur Gao

Periplus

Design Media
Publishing
Limited

With more than 500 ravishing full-color
photographs, Asian Style Hotels brings you to
the best hotels in Southeast Asia. The superdeluxe establishments included here are all at
the cutting-edge of hotel design and
management. Each property has been hand2005 728.50959 picked according to a set of criteria that
includes a strong design aesthetic, architectural
integrity, and a sense of individuality a million
miles away from the cookie-cutter approach of
chain hotels. Asian Style Hotels is the
definitive guide to Southeast Asia's finest
places to stay.

2011

724
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Introduction function of architectural design,
architects now pay close attention to continuity
between the interior and exterior of their work.
This book collects a number of masterpieces
that reflect the trend of modern architectural
surface design, has been divided into six
chapters according to the composition of the
building material. The case studies included
are accompanied by photographs and details of
the modes, which objectively express the ideas
and concepts of the architects.

Anh pdf

Anh pdf

Cut and Fold
Techniques for
276 SA252
Promotional
Materials

The art of urban
sketching :
277 SA253 drawing on
location around
the world

Presents a unique collection of over 40
attention-grabbing cut-and-fold designs that
when printed and illustrated form memorable
Paul
Laurence King
2013
736.98 give-aways to promote and advertise services
Jackson
Publishing
and products. All the designs will enhance a
message or presentation, grabbing attention in
ways that simple printing can never achieve.
The Art of Urban Sketching is both a
comprehensive guide and a showcase of
location drawings by artists around the world
who draw the cities where they live and travel.
Authored by the founder of the nonprofit
organization Urban Sketchers
(www.urbansketchers.org), this beautiful, 320page volume explains urban sketching within
the context of a long historical tradition and
how it is being practiced today. With profiles
of leading practitioners and discussions of the
GMC
benefits of working in this art form, this
Gabriel
Publications 2012 741.09173 inspiring book shows how one can participate
Campanario
Ltd
and experience this creative outlet through
modern-day social networks and online
activity. You'll find more than 600 beautiful,
contemporary illustrations, as well as artists'
profiles and extended captions where these
urban sketchers share their stories, how they
work, sketching tips, and the tools behind each
drawing. With sketches and observations from
more than 50 cities in more than 30 countries,
The Art of Urban Sketching offers a visually
arresting, storytelling take on urban life from
different cultures and artistic styles, as well as

Trang 73 /135
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Structural
Packaging Paul
278 SA254 Design Your Own
Jackson
Boxes and 3D
Forms

279 SA255 Singapore Houses

Robert
Powell

Unlike other packaging titles, which simply
provide templates to copy, this book enables
designers of all packaging types to create 3-D
packaging forms that are specific to their needs
rather than based on an existing design.
Structural Packaging gives the reader an
understanding of the underlying principles of
packaging construction and the technical
knowledge and confidence to develop a greater
number of their own unusual and innovative
designs.

Anh pdf

In this book epitomize cutting-edge residential
architecture in Singapore. They demonstrate a
remarkable surge of design exploration in the
city-state. The houses include recent designs
by doyens of the profession such as Sonny
Chan Sau Yan, Kerry Hill and Ernesto Bedmar
2009 728.09596 in addition to the firmly established "next"
generation including Mok Wei Wei, Chan Soo
Khian, Siew Man Kok and Richard Hassell.
For those looking for new architecture or
interior design ideas, Singapore Houses will
surely add a unique, fresh element to their
homes and projects.

Anh pdf

Laurence King
2012
Publishing

Tuttle
Publishing

658.564
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280 SA256

Municipal
Architecture

Made in Wood,
281 SA257 lart de construire
en bois

Hanlin Liu

Design Media
Publishing
Limited

Anne
Norman, Éti Enne
BerTrand

Mardaga Pierre

Jón
Kristinsson,
Integrated
282 SA290
Andy van Delftdigitalpre
sustainable design
den
ss
Dobbelsteen

2013

This book collects recent completed civic
office buildings world wide. Various types of
civic office buildings are included, such as
government office building, justice center, fire
station, Emergency Operations Center, shelter
and etc. With abundant beautiful pictures, you
would find an all-round illustration of different
designs of the up-to-date civic office buildings.
While emphasizing the function of public
service and government administration, the
architects present the buildings with diverse
styles and distinctive features. Here readers
would be fascinated by the elegant charm of
the architecture and some of the designers
here, with amazing and stunning creativity,
offers us an authentic view of the world civic
office buildings which illustrated with
exquisite picture and limpid texts

2014

2012
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Anh pdf

Pháp pdf

This abundantly illustrated book guides the
reader through Jón Kristinsson’s vision,
theory, technological innovations, plans for
infrastructure and cities, ideas and of course
his integrated sustainable design.

Anh pdf

Financial Statement Analysis continues to
reveal the keys to effective analysis in order to
give readers the greatest advantage in an
increasingly competitive marketplace. This
popular book equips students with the
analytical skills necessary to succeed in
business while continually presenting the
relevance of information through applications
to real world companies. A key feature of this
book is its emphasis on understanding the
accounting basis underlying the financial
statement numbers and using this knowledge
to improve the effectiveness of financial
analysis

Financial
283 SA291 Statement
Analysis

K.R.
Subramanya
McGraw-Hill
m, John J.
Wild

2009

657.3

Physics - A
General
284 SA292 Course_Vol 1:
Mechanics,
Molecular, Physics

I.V.
Savelyev;
Mir Publishers
G. Leib
(Translator)

1980

530

Anh pdf

Physics - A
General
Course_Vol 2:
285 SA293
Electricity And
Magnetism
Waves Optics

I.V.
Savelyev;
Mir Publishers
G. Leib
(Translator)

1981

530

Anh pdf
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Physics - A
General
Course_Vol 3:
Quantum Optics,
Atomic Physics,
286 SA294 Solid State,
Physics, Physics
Of The Atomic
Nucleus And
Elementary
Particles

287 SA295

I.V.
Savelyev;
Mir Publishers
G. Leib
(Translator)

Principles of Heat
Cengage
Frank Kreith
Transfer
Learning

1981

2011

530

536.2
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Anh pdf

The book is designed for a one-semester
course in heat transfer at the junior or senior
level, however, flexibility in pedagogy has
been provided, present relevant and
stimulating content in this fresh and
comprehensive approach to heat transfer,
acknowledging that in today's world classical
mathematical solutions to heat transfer
problems are often less influential than
computational analysis. This acknowledgement
is met with the emphasize that students must
still learn to appreciate both the physics and
the elegance of simple mathematics in
addressing complex phenomena, aiming at
presenting the principles of heat transfer both
within the framework of classical mathematics
and empirical correlations.

Anh pdf

288 SA296

289 SA297

Sociology a brief
introduction

Basic
Econometrics

Richard T.
Schaefer

McGraw-Hill

Damodar
Mc Graw Hill
N. Gujarati

New to Connect is Investigate Sociology, a
brand-new tool that develops students’
sociological imaginations by placing them in
provocative scenarios where they must analyze
various sources and determine a solution.
Connect also comes with LearnSmart, an
adaptive questioning tool proven to increase
content comprehension and student results, as
well as fun interactivities like In their Shoes
and Applying the Perspectives that teach
sociology’s three theoretical frameworks.

Anh pdf

Basic Econometrics provides an elementary
but comprehensive introduction to
econometrics without resorting to matrix
algebra, calculus, or statistics beyond the
2003 330.01512
elementary level. Because of the way the book
is organized, it may be used at a variety of
levels of rigor. For example, if matrix algebra
is used, theoretical exercises may be omitted.

Anh pdf

2013

301
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Basic Structures
Philip
290 SA298 for Engineers and
Garrison
Architects

291 SA299

Economics
Development

Michael P.
Todaro

Blackwell

AddisonWesley

2005

2011

624.1

All undergraduates of civil engineering and
architecture have to study the fundamentals of
structures, but many find the basic concepts
difficult to grasp and apply. The aim of this
book is to explain structural concepts clearly,
using analogies and examples to illustrate the
points, and it presents mathematical aspects of
the subject in a straightforward way. It
incorporates real life examples and case
histories to illustrate concepts, and is well
illustrated with photographs as well as line
drawings. It features worked examples, along
with tutorial questions with fully worked
solutions available online

Anh pdf

338.9

A complete, balanced introduction to the
theory, issues, and latest research, provides
with a complete and balanced introduction to
the requisite theory, driving policy issues, and
latest research, policy-oriented approach,
presenting economic theory in the context of
critical policy debates and country-specific
case studies so readers see how theory relates
to the problems and prospects of developing
countries.

Anh pdf
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292 SA300

293

Electronic devices Robert L.
and circuits theory Boylestad

Pearson

Suppor a complete, comprehensive survey,
focusing on all the essentials you will need to
succeed on the job. Setting the standard for
nearly 30 years, this highly accurate text is
supported by strong pedagogy and content that
is ideal for new students of this rapidly
changing field. The colorful layout with ample
2013 621.3815
photographs and examples helps you better
understand important topics. This text is an
excellent reference work for anyone involved
with electronic devices and other circuitry
applications, such as electrical and technical
engineers.

Louis
Nashelsky

Anh pdf

Anh pdf
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Building
294 SA301 Construction
Illustrated

Francis
John Wiley &
D.K. Ching Sons

2014

690
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The classic visual guide to the basics of
building construction, now with a 3D digital
building model for interactive learningFor over
three decades, Building Construction
Illustrated has offered an outstanding
introduction to the principles of building
construction. This new edition of the revered
classic remains as relevant as ever, providing
the latest information in Francis D.K. Ching's
signature style. Its rich and comprehensive
approach clearly presents all of the basic
concepts underlying building construction.
New to this edition are digital enhancements
delivered as an online companion to the print
edition and also embedded in e-book editions.
Features include a 3D model showing how
building components come together in a final
project. llustrated throughout with clear and
accurate drawings that present the state of the
art in construction processes and materials
Updated and revised to include the latest
knowledge on sustainability, incorporation of
building systems, and use of new materials
Contains archetypal drawings that offer clear
inspiration for designers and drafters Reflects

Anh pdf

295 D4627 Banking

N. T.
Somashekar

Dictionary of
banking and
finance: Over
296 SA334
9,000 Terms
Clearly Defined
(3rd edition)

A&C
Black

297 SA335

Dictionary of
economics

Nelson
Brian,
chief editor
& compiler

New Age
International

This book is structured to cover entirely the
syllabi of B.Com., B.B.M., M.B.A., M.Com.,
M.A., L.L.B., etc. and also serves as a basic
guide for various competitive examinations
such as I.A.S., I.E.S., C.A., N.E.T. and I.I.B.
The present volume contains 19 chapters
devoted mainly to the study of Commercial
Banks, Central Bank, Reserve Bank of India,
State Bank of India, Money and Capital
2009 332.10954 Markets, Indian Banking Systems, Banker and
Customer Relationship, Operation of Bank
Accounts, Collection and Payment of Cheques,
Loans and Advances, Types of Securities,
Modes of Creating Charge, Guarantee, Letter
of Credit, Accounts and Audit of Banks. The
last chapter contains multiple choice and shorttype questions for in-depth study related to
banking

A & C Black,
London

2005

New Delhi ,
Abhishek
Publications

2009

Anh pdf

332.03

This edition provides comprehensive coverage
of the terms used in banking and finance,
ranging from personal bank accounts to
international money markets.

Anh pdf

330.03

COVER; Preface; A; B; C; D; E; F; G; H; I; J;
K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; Z.

Anh pdf
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Effective
298 D4630 Financial
Management

Brian Finch

Glynis D.
Morris,
Finance Director's Sonia
299 D4631
Handbook
McKay,
Andrea
Oates

Kogan Page

CIMA
Publishing

Effective Financial Management covers the
day-to-day financial concerns of a business in a
practical, common-sense way. -This indispensable guide shows that financial
2010 658.15
management comprises more than accounting
and reporting. It is crucial at all stages in the
business cycle, whatever the state of your
business
Financial reporting is becoming more onerous
and complex, particularly for listed companies.
Accounting scandals have led to a greater
regulatory focus on the role of audit
committees, non-executive directors, risk
management and internal control which put the
Finance Director under new and more stringent
pressures. This quick reference manual
provides extensive information on recent
changes and authoritative coverage of all the
financial operations a busy Finance Director
has now to undertake. All the key business
2009 346.42066 critical information is here in one book everything a busy Finance Director needs
access to. Written by professionals for
professionals so that key information is easily
accessed, assimilated and used. Detailed
sections are devoted to audit, cash flow
management, corporate transactions, financial
reporting, management accounting, taxation
and treasury and risk management. * the vast
range of business critical issues is constantly
changing - to help you stay up to date, included
in the price of the book are free regular on-line
downloads of updates to legislation/standards *
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Credit risk
measurement in
and out of the
financial crisis :
300 D4632
new approaches
to value at risk
and other
paradigms

Financial
301 D4633 Management and
Policy

Anthony
John Wiley &
Saunders,
Sons
Linda Allen

James C.
Van Horne

Prentice Hall,

2010

2001

332.1

A classic book on credit risk management is
updated to reflect the current economic crisis.
Credit Risk Management In and Out of the
Financial Crisi s dissects the 2007-2008 credit
crisis and provides solutions for professionals
looking to better manage risk through
modeling and new technology. This book is a
complete update to Credit Risk Measurement:
New Approaches to Value at Risk and Other
Paradigms, reflecting events stemming from
the recent credit crisis. Authors Anthony
Saunders and Linda Allen address everything
from the implications of new regulations to
how the new rules will change.

Anh pdf

658.15

This text shows how financial theory can be
applied to corporate decision making. It
contains sections on foundations of finance,
investment assets and required returns,
financing and dividend policies, tools of
financial analysis and control, liquidity and
working capital management, capital market

Anh pdf
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302 D4634

Financial
Management

C.
New Age
Paramasivan
International
, T.
(P) Ltd.,
Subramania
Publishers
n

2009

658.15
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About the Book: Financial management is a
core subject which provides unavoidable part
of the overall business management. This book
adopts a fresh and innovative approach to the
study of financial management for the students
of B.Com., B.B.A., M.Com., M.B.A. and other
professional courses like C.A., ICWA, C.S.
The text is presented in the simplest language
with easy concepts. Each paragraph has been
arranged under a suitable heading for quick
retention of concepts. This book also contains
the suitable illustrations, solved problems and
model questions. Contents: Introduction to
financial.
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An essential guide to financial risk
management as well as the only way to ace the
GARP FRM ExamThe Financial Risk
Management Exam (FRM Exam) was
developed by the Global Association of Risk
Professionals (GARP) as a means of
establishing an industry standard of minimum
professional competence in the field. It is given
annually in November for risk professionals
who want to earn FRM certification. Authored
by renowned financial risk management guru
Phillipe Jorion, with the full support of the
GARP, this is the definitive guide for those
preparing to take the FRM Exam. With the
help of questions (and solutions) taken from
previous exams, Jorion coaches readers on
quantitative methods, capital markets, and
market, credit, operational, and risk
management concepts and assessment
techniques. In addition to being the
indispensable guide for those aspiring to FRM
certification, Financial Risk Manager
Handbook also serves as a valued working
reference for risk professionals.Phillipe Jorion,
PhD (Irvine, CA), is a Professor of Finance at
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305 D4637 Financial
Management

Philippe
Jorion

Cheol S.
Eun, Bruce
G. Resnick

John Wiley &
Sons

McGraw-Hill

2005

2004

658.155

Filled with in-depth insight and practical
advice, the Financial Risk Manager Handbook
is the core text for risk management training
programs worldwide. Presented in a clear and
consistent fashion, this completely updated
Third Edition - which now comes with an
interactive CD-ROM containing hundreds of
multiple choice questions from previous FRM
exams - is one of the best ways to prepare for
the Financial Risk Manager (FRM) exam

Anh pdf
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The overriding objective of Eun and Resnick's
"International Financial Management, 3e" is to
teach students how to be effective global
financial managers. The text covers the
fundamentals of the macroeconomic
environment of international financial
management, discusses the financial
environment in which the multinational firm
and its managers must function, and covers
foreign exchange management and financial
management in a multinational firm.
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Investment Banking Resumes at a Glance; 30
Seconds to Satisfy; Overview; The Bottom Li
ne; Firms's-eye view; Prep Work; Anatomy of
a Resume; Formatting Guidelines; Basic Dos
and Don'ts; Resumes Reviewed; Anatomy of a
Cover Letter; General Guidelines Cover Letter
Ingredients; Sample Cover Letter/Resume
Pairs; Getting Your Foot in the Door;
Following Up; Prep Interview; Recommended

Anh pdf
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The book presents a comprehensive and
updated version of the functions merchant
bankers can undertake. The mandated
functions, public issue, buy-back and public
offer and related aspects of takeover have
received special attention. This edition has new
chapters on buy-back and mergers, acquisitions
and takeovers. Almost all chapters have
additional material covering the developments
in terms of sebi and rbi guidelines and
regulations, and government policy and
legislation
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banking
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2010
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The basic function of a commercial bank is
risk management. Banks have to adopt a risk
management approach to maximise
shareholder value/net value and to conform to
the RBI guidelines (1999). Further the
adoption of ALM and diversification of
activities to earn fee income has resulted in the
assumption of risks which had to be hedged by
derivatives. Since major banks are foreign
exchange dealers, exchange risk and interest
risk have to be covered. Finally derivatives
themselves carry a lot of risk which has
become a major concern of regulators. The
book analyses and prese.
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Palgrave
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Portfolio risk forecasting has been and
continues to be an active research field for both
academics and practitioners. Almost all
institutional investment management firms use
quantitative models for their portfolio
forecasting, and researchers have explored
models' econometric foundations, relative
performance, and implications for capital
market behavior and asset pricing equilibrium.
Portfolio Risk Analysis provides an insightful
and thorough overview of financial risk
modeling, with an emphasis on practical
2008
332.6
applications, empirical reality, and historical
perspective. Beginning with mean-variance
analysis and the capital asset pricing model,
the authors give a comprehensive and detailed
account of factor models, which are the key to
successful risk analysis in every economic
climate. Topics range from the relative merits
of fundamental, statistical, and macroeconomic
models, to GARCH and other time series
models, to the properties of the VIX volatility
index. The book covers both mainstream and
alternative asset classes, and includes in-depth
treatments of model integration and evaluation.
This is one of the very few that look at the
challenge of how to manage financial services
2008 332.1068
technology in an area that under-pins almost
every part of our global civilisation.
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The material presented is carefully selected
with an eye to what is essential to
understanding the underlying theory, ensuring
that this text will remain useful for years to
come. The book is divided into three parts. The
first section presents the basic principles of
valuation based on the absence of arbitrage,
including a discussion of the determinants of
the optimal capital structure based on the
seminal results of Modigliani and Miller. The
second section discusses the implications of
agency problems and information asymmetries
to capital structure, giving particular attention
to payout policy and to debt contract design.
The concluding portion presents different ways
of restructuring capital, including going public,
going private using stock repurchases or
leveraged buyouts, and mergers and
acquisitions
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While the highly technical measurement
techniques and methodologies of Value at Risk
have attracted huge interest, much less
attention has been focused on how Value at
Risk and the risk-adjusted performance
measures such as RAROC or economic
profit/EVA can be effectively used to improve
a bank's decision making processes. Academic
books are typically concerned primarily with
measurement techniques, and devote only a
small section to describing the applications,
usually without discussing the problems that
changing organizational processes in banks
may have on business units' behaviour.
PractitionersŁŒ books are often based on a
single experience, presenting the approach that
has been pursued by a single bank, but often do
not adequately evaluate that approach. In
actual practice, the choice of how to use Value
at Risk and risk-adjusted performance
measures has no single optimal solution, but
requires effective decision making that can
identify the solution that is consistent with the
bank's style of management and coordination
mechanisms, and often with characteristics of
Gives you relevant, practical, and easy-tounderstand information covering all of the
financial management topics you need to
succeed in this course. Underlying theory is
presented first in an accessible style and then
followed by the practical
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315 D4647 Concepts and
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Simon
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Heaney,
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The MIT Press
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Learning
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International
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aiah
Publishers

2008
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This book bridges this gap between theory and
practice by solving common financial models
with spreadsheets. This author takes the reader
step by step through each model, showing how
it can be solved using Microsoft Excel.
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This book is the outcome of the authors long
teaching experience and has been designed to
meet the needs of Civil Engineering curricula
for the courses in Soil Mechanics and
Foundation Engineering of Indian Universities.
The book has been written mainly in the S.I.
Units, although some problems and examples
in the M.K.S. system have been included for
convenience during the period of transition.
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McGraw-Hill
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Drawing from the best of the widely dispersed
literature in the field and the author vast
professional knowledge and experience, here is
today most exhaustive, one-stop coverage of
the fundamentals, design, installation, and
operation of industrial refrigeration systems.
Detailing the industry changes caused by the
conversion from CFCs to non-ozone-depleting
refrigerants and by the development of
microprocessors and new secondary coolants,
Industrial Refrigeration Handbook also
examines multistage systems; compressors,
evaporators, and condensers; piping, vessels,
valves and refrigerant controls; liquid
recirculation; refrigeration load calculations;
refrigeration and freezing of food; and safety
procedures. Offering a rare compilation of
thermodynamic data on the most-used
industrial refrigerants, the Handbook is a
mother lode of vital information and guidance
for every practitioner in the field

Anh pdf
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The new, updated edition of the successful
book on interior design. Interior Design Visual
Presentation, Second Edition is fully revised to
include the latest material on CAD, digital
portfolios, resume preparation, and Web page
design.
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Interior color by
design : a design
Jonathan
319 D4615 tool for architects,
Poore
interior designers,
and homeowners

Rockport
Publishers

1994

729
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Effective color selection can be a powerful
element in any design. "Interior Color By
Design" takes the mystery out of the color
application process by: Providing over 250
color samples to experiment with different
combinations Featuring over 100 full-color
images that illustrate key concepts like
adjacent colors and overall design Exploring
the interactive effects of color combinations on
interior design and archticture
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The purpose of this book is to help you learn
how to manage your money to derive the
maximum benefit from what you earn. Mixing
investment instruments and capital markets
with the theoretical detail on evaluating
investments and opportunities to satisfy riskreturn objectives along with how investment
practice and theory is influenced by
globalization leaves readers with the mindset
on investments to serve them well. The
material is intended to be rigorous and
empirical yet not overly quantitative. We
continue with unparalleled international
coverage, newly rewritten and reorganized
derivatives material to be more intuitive and
clearer, three additional chapters on derivatives
pricing for those who want more detail,
rewritten material on multifactor models of
risk and return, and new CFA problems for
more practice on computations concerning
investment decisions. To manage money and
investments, one needs to learn about
investment alternatives and develop a way of
analyzing and thinking about investments that
will be of benefit and allow a foundation as
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Option, Futures
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Derivatives

John C. Hull Prentice Hall

2012
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Designed to bridge the gap between theory and
practice, this introductory text on the futures
and options markets is ideal for those with a
limited background in mathematics. The eighth
edition has been updated and
improved—featuring a new chapter on
securitization and the credit crisis, and
increased discussion on the way commodity
prices are modeled and commodity derivatives
valued.
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This quintessential guide to patternmaking
offers comprehensive coverage, clear
illustrations and easy-to-follow instructions,
providing users with all the relevant
information necessary to create design patterns
with accuracy regardless of their complexity.
Covers the three steps in the development of
design patterns—dart manipulation, added
fullness, and contouring—with a central theme
that all designs are based on one, or more of
these three major patternmaking and design
principles. Includes a fashion sketch for each
project with an analysis of the design, and
focuses on pattern plot and manipulation for
developing the patterns. Illustrates several
methods for knock-offs, and dedicates new
sections on fitting corrections for the basic
pattern set and the four pant foundation;
menswear; patternmaking for bias-cut
garments; revised drafting instructions and
standard measurement charts; how to modify
the bodice to fit the different sizes of bust
cups; constructed support for strapless designs,
and more. Presents additional and more
challenging design projects for the advanced
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Design research
323 D4619 now : essays and
selected projects

Ralf
Michel,
editor

Birkhèauser

Design is becoming a recognised academic
discipline, and design research is the driving
force behind this transformation. Design
Research Now – Essays and Selected Projects
charts the field of design research with
introductory essays and selected research
projects. The authors of the essays, all leading
international design scholars, stake out
2007 745.4072
positions on the most important issues of
design research. They locate the significance of
design research at the interface with
technological development, describe what
makes it a necessary ingredient of the
continued development of the design
disciplines, and assign it a seminal role in the
relevant developments of society.
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Handbook of
Lighting Design

This handy guide provides numerous insights
and shortcuts to drawing and sketching
effectively. Describing mandatory skills for
beginning and advanced students, the text
covers such subjects as diminution,
foreshortening, convergence, shade and
shadow, and other visual principles of
perspective drawing.
Accompanying a concise and thoughtfully
written text are more than 150 simply drawn
illustrations that depict a sense of space and
depth, demonstrate vanishing points and eye
level, and explain such concepts as appearance
versus reality; perspective distortion;
determining heights, depths, and widths; and
the use of circles, cylinders, and cones.
Artists, architects, designers, and engineers
will find this book invaluable in creating works
with convincing perspective.
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Urbanization around the world is happening at
unprecedented levels. Urban parks are a
precious natural environment within our urban
setting. Designing them well, to accommodate
both the life and development demands of the
present while also looking forward to the needs
of our future generations and landscapes,
requires a comprehensive look at creating
healthy ecosystems and prosperous mega cities
and how the two can coexist in the twenty-first
century.
This book includes many world fabulous urban
park landscapes. Through comprehensive
presentation of pictures, explicit explanation of
technical drawings, and detailed descriptions,
the book can be a useful tool for designers to
gain some inspiration and enlightenment.
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Whenever human beings consciously modify
the vegetation in their immediate environment
they create possibilities for design with plants.
This guide to design with plants is a manual on
design with nature. It is highly illustrated and
will prove invaluable to architects and
landscape designers.
The fundamentals of landscape architecture
provides an introduction to the key elements of
this broad field. From climate change to
sustainable communities, landscape
architecture is at the forefront of today's most
critical issues.
HOPSCA (hotel, office, parking, shopping
mall, convention, and apartment) is a rising
concept for architecture design. With the fast
pace of urbanization, we search for an efficient
self-sufficient urban model. The projects here
make a breakthrough from traditional singlefunction projects such as commercial places,
offices, residences, entertaining places,
transportation projects, and so on, to the
establishment of organic relationships among
them. Here you would find the popular
understanding and practice of the burgeoning
concept of HOPSCA.
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HOPSCA (hotel, office, parking, shopping
mall, convention, and apartment) is a rising
concept for architecture design. With the fast
pace of urbanization, we search for an efficient
self-sufficient urban model. The projects here
make a breakthrough from traditional singlefunction projects such as commercial places,
offices, residences, entertaining places,
transportation projects, and so on, to the
establishment of organic relationships among
them. Here you would find the popular
understanding and practice of the burgeoning
concept of HOPSCA.
HOPSCA (hotel, office, parking, shopping
mall, convention, and apartment) is a rising
concept for architecture design. With the fast
pace of urbanization, we search for an efficient
self-sufficient urban model. The projects here
make a breakthrough from traditional singlefunction projects such as commercial places,
offices, residences, entertaining places,
transportation projects, and so on, to the
establishment of organic relationships among
them. Here you would find the popular
understanding and practice of the burgeoning
concept of HOPSCA.
This is a collection of more than forty projects
completed by the Copenhagen-based
architecture firm between 2001 and 2010. This
detailed presentation of their successful
projects introduces the reader to their
conception process and the results.
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The buildings will have to produce the energy
they consume:Currently in Europe,about 40%
of the energy consumed is applied to build and
inhabit the buildings,so that meeting this
consumption with renewable production near
the point of consumption(integrated in the
building itself,raised in neighborhoods
decentralized production…) is a technological
challenge and a substantial change in the
current model.
Parameterize and evaluate the performance of
buildings:We measure the performance of
buildings in order to improve them.If we do
not,all can be in good intentions.
Measure means first of all reaching an
agreement,being able to reach an agreement
among diverse sensibilities,what should be the
parameters that convey,his rank and
precedence.Worldwide,there are a lot of
evaluztion and certification systems that must
adapt to the idiosyncrasies of each place and
evolve over time,as the knowledge gained will
discover new challenges that must satisy,from
a shared scientific basis.
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he buildings will have to produce the energy
they consume:Currently in Europe,about 40%
of the energy consumed is applied to build and
inhabit the buildings,so that meeting this
consumption with renewable production near
the point of consumption(integrated in the
building itself,raised in neighborhoods
decentralized production…) is a technological
challenge and a substantial change in the
current model.
Parameterize and evaluate the performance of
buildings:We measure the performance of
buildings in order to improve them.If we do
not,all can be in good intentions.
Measure means first of all reaching an
agreement,being able to reach an agreement
among diverse sensibilities,what should be the
parameters that convey,his rank and
precedence.Worldwide,there are a lot of
evaluztion and certification systems that must
adapt to the idiosyncrasies of each place and
evolve over time,as the knowledge gained will
discover new challenges that must satisy,from
a shared scientific basis.
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he buildings will have to produce the energy
they consume:Currently in Europe,about 40%
of the energy consumed is applied to build and
inhabit the buildings,so that meeting this
consumption with renewable production near
the point of consumption(integrated in the
building itself,raised in neighborhoods
decentralized production…) is a technological
challenge and a substantial change in the
current model.
Parameterize and evaluate the performance of
buildings:We measure the performance of
buildings in order to improve them.If we do
not,all can be in good intentions.
Measure means first of all reaching an
agreement,being able to reach an agreement
among diverse sensibilities,what should be the
parameters that convey,his rank and
precedence.Worldwide,there are a lot of
evaluztion and certification systems that must
adapt to the idiosyncrasies of each place and
evolve over time,as the knowledge gained will
discover new challenges that must satisy,from
a shared scientific basis.
Features 500 interior design projects for food
and beverage establishments, retail shops, spas
and hotels, schools, hospitals, homes etc. from
all over the world
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Rod Sheard
; text Rod
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photography
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Author
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William J.
R. Curtis.
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Publishing

London :
Phaidon Press

2005

1986

725.827

The stadium examines the increased
significance and value of the stadium as an
architectural icon. The ascendancy of sport as
the new global culture means that the stadium
has a central role in the 21st century cityfinancially, geographically, culturally and
spiritually.
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Le Corbusier has been one of the dominant
forces in 20th century architecture, and many
of the forms he created have become
archetypes of modernism. This book provides
a comprehensive survey that puts Le
Corbusier's career into a balanced perspective.
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Design Media
Pub.

Design Media
Pub.

2012
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The school designs (new construction,
refurbishment, renovation or expansion) are
crucial and concerned with natural
environment, urbanisation and urban life,
which bring new and more missions and
responsibilities to school designs. Schools
must to be the organic part of the urban life, no
longer to be a closed, even isolated place to
their neighbours in a city. Modern school
designs present three characters: qualitycontrol is always first, sustainability is in;
schools are the new centre of community
residents’ life. We selected 42 school designs
by world architects and interior designers,
including primary and secondary schools and
professional training schools. Let’s enjoy these
wonderful works.
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This book is devoted to shopping malls all
over the world. Interior and architectural
designs for shopping malls are covered,
including realized projects and unrealized
proposals. It shows the current trends in
shopping mall design, comprehensively
illustrates shopping mall design, and provides
designers who are dedicated to shopping mall
design with a rich resource
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Understanding
Architecture

Robert
McCarter,
Juhani
Pallasmaa

Johnson &
Wiley

Phaidon Press

2012

2014

2012

728

This book includes three years of AIA
(American Institute of Architects) award
winning projects across four categories:
architecture, interior architecture, regional and
urban design, and its esteemed Twenty-five
Year Award. On one hand, these projects from
2010, 2011, and 2012 constitute a snapshot of
architectural production a moment in time and
a record of excellence in that moment. On the
other hand, it is a snapshot that speaks more
broadly about evolving design trends what has
come before, in the first decade of the 21st
century, and what we might expect more of in
the following decade.
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This fully updated Third Edition covers
principles of designing buildings that use the
sun for heating, wind for cooling, and daylight
for natural lighting. Using hundreds of
illustrations, this book offers practical
strategies that give the designer the tools they
need to make energy efficient buildings

Anh pdf
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Intended both as an introductory text for
students as well as an accessible read for a
general audience, Understanding Architecture
presents a new way of understanding and
experiencing architecture. Organized into 12
chapters based on key architectural themes,
this comprehensive primer offers a personal
'field trip' to 72 buildings from around the
world and throughout history - from the
Pyramids to the Sydney Opera House.
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Architects working in Indonesia—and
elsewhere in Southeast Asia—face the
challenge not only of creating spaces to suit the
lifestyles of their users but also of addressing
the environmental and climatic problems
associated with living in the tropics.

25 Tropical
350 SA301 Houses in
Indonesia

Amir
Sidharta ;
introduction
by Amanda
Achmadi ;
photographs
by Masano
Kawana
with
assistance
from Reita
Malaon.

Periplus

Featured in this book are twenty-five of the
most innovative solutions to these challenges
by some of Indonesia's foremost architects,
among them Jeffrey Budiman and Andra
Matin. Economic crises and political change
2006 747.29598 within the country have inspired a new spirit of
appreciation of modernist architecture and
fostered a wave of architectural creativity
which is distinctly Indonesian, lively, and
refreshing.
Featured projects range from a new type of
urban shop house to dramatic and flamboyant
buildings emerging from the countryside.
Drawing on classical Indonesian aesthetics and
conventions and blending these with dynamic,
cutting-edge design ideas, modern architecture
in Indonesia has become dramatically aligned
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Publishing
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The Philippines has long been known for
creative designs and furniture and for the sill of
its artisans in crafting modern products from
traditional materials. This book takes a giant
step forward—into the realm of modern
architecture and interior design. Twenty-five
2005 747.295 99 stunning homes showcase the best of
residential design by a number of outstanding
Filipino architects and designers. It offers a
tour of stunning structures ranging from
gracious pavilion-houses in elite subdivisions
of Manila to elegant vacation homes of
Batangas and Mindoro.

2010

2013
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Marketing Planning provides an overview of
the essential elements of marketing planning
with a particular emphasis on the components
of the marketing planning process, whilst
highlighting the three core themes of
environment, strategy and context. The book
features an innovative running case study
which follows a company through the entire
process of marketing planning, stage by stage
and chapter by chapter, finishing with a
completed marketing plan.
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We publish architecture, interior and graphic
design books. We have a capacity for
publishing 100 titles every year. We are
looking for trade dealers and co-publishing
partners.

Anh pdf
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When Culture
354 SA306 Meets
Architecture

Yin Qian

Design Media
Publishing
Limited

2012

Trang 112 /135

As the most individualized civil architecture,
buildings for cultural events are the best stage
for architects to practise their dreams, to
express their perceptions to architectural art
and ambitions. When culture meets
architecture, some memories, some scenes or
an attitude will find its medium to exist as a
real and touchable thing. Besides those
architectures that record a history or provide
information, such as museum, library,
memorial, archives centre and the like, more
and more multi-functions cultural centres were
built in cities, where people gather together for
social event, entertainment, or sports, and they
are also the new plaza where people can
impress their sense of the city’s identification
deeper. Selected buildings for culture around
the world are included in this book, with an
invitation to witness the meeting between
culture and architecture

Anh pdf

Foundations of
landscape
architecture :
355 SA309 integrating form
and space using
the language of
site design

Norman K.
Booth

Hoboken,
New Jersey
John Wiley &
Sons, Inc

2012

712
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One of the foremost objectives of landscape
architectural design is to impart an
organizational order in the landscape. Heavily
illustrated, this enlightening book introduces
the basic elements and principles of design,
and then explores the spatial language used to
organize and shape landscape architectural
Anh pdf
design. With more than five hundred handrendered graphics and over 150 photographs,
this book offers students, professionals and lifelong learners a complete introduction to the
visual language that is the underpinning of
landscape architectural design.

The best villa
356 SA304
garden landscape

Hi-Design
Publishing

Dalian
University of
Technology
Press

2014

712
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World Record landscape project: beautiful
garden
view villa. a collection of top-level villa
garden
design work from around the world. each
project
alone distinctive. rich color images combined
with
the author's hand drawing. which allow readers
to
carefully taste charm. Book from a new
perspective
to show the villa garden design. perfect
combination of relaxation area with vegetation.
pools and sculptures unique design. perfectly
integrated in large environments. World
Record
landscape project: beautiful garden view villa.
a
selection of each project can inspire readers
inspiration in garden design. in varying
degrees.
to help the reader to the problems and
obstacles

Anh pdf

Nguyễn
Khoa học Kỹ
SA112
357
Thuốc thử hữu cơ Trọng Biểu,
thuật
Từ Văn Mặc

2002

547

Méthode
d'analyse des
paysages: Un
358 SA339
système
d'informations
géographiques

1992

758.1

JeanFrançois
Richard

Terrail
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Cuốn sách Thuốc Thử Hữu Cơ này được biên
soạn dựa vào một số cuốn sách về thuốc thử và
chất pha chế hóa học của Anh, Pháp, Nga làm
cơ sở. Đồng thời sách cũng có tham khảo thêm
ở các sách tra cứu hiện có về hóa học, về hợp
chất hữu cơ cũng như về thuốc thử hữu cơ để
chỉnh lý lại các công thức, cấu tạo, hằng số vật
lý; để bổ sung thêm các tích chất hóa học cũng
như các phản ứng hóa học có ích cho các quá
trình làm thí nghiệm. Sách cũng đề cập kỹ hơn,
rõ hơn về những phản ứng và ứng dụng trong
phòng thí nghiệm của nhiều thuốc thử hoặc tác
dụng của các thuốc thử lên cơ thể con người
nhằm giúp ích cho việc quản lý, bảo vệ phòng
thí nghiệm, kho tàng, đồng thời lưu ý người sử
dụng hoặc bảo quản tránh bị nhiễm độc, lưu ý
các cán bộ quản lý sản xuất trong công tác vệ
sinh công nghiệp.
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Department
of the
Environmen
t, Transport
By Design Urban: and the
design in the
Regions
359 SA340 planning system Commission
Towards better
for
practice
Architecture
and the
Built
Environmen
t

Lê Hồng
Nguyên lý thiết kế Quang, Lê
360 SA341 kiến trúc nhà ở:
Trần Xuân
tài liệu học phần Trang (biên
soạn)
361 SA342

Lý thuyết quy
hoạch đô thị

Tổ chức không
362 SA338
gian môi trường

Institut
Français De
Recherche
Scientifique
Pour Le
Développemen
t En
Coopération

2000

711.4

The three central messages of the guide are:
Good design is important everywhere, not least
in helping to bring rundown, neglected places
back to life; While the planning system has a
key role to play in delivering better design, the
creation of successful places depends on the
skills of designers and the vision and
commitment of those who employ them; and,
No two places are identical and there is no
such thing as a blueprint for good design.
Good design always arises from a thorough
and caring understanding of place and context.
The guide is relevant to all aspects of the built
environment, including the design of buildings
and spaces, landscapes and transport systems.
It has implications for planning and
development at every scale: in villages as well
as cities and for a street and its neighbourhood
as well as regional planning strategies
Giới thiệu tổng quan, các yếu tố tác động đến
kiến trúc nhà ở. Trình bày
quy hoạch khu ở và các không gian chức năng
trong kiến trúc nhà ở, nhà ở riêng lẻ, và nhà
chung cư.
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Đại học Kiến
trúc Tp. Hồ
Chí Minh

2015

728

Nguyễn
Thanh Hà

Đại học Kiến
trúc Tp. Hồ
Chí Minh

2016

690
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Đại học
Kiến trúc
Tp. Hồ Chí
Minh

Đại học Kiến
trúc Tp. Hồ
Chí Minh

2005

629.1
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Managing new
363 SA344 product
development

Christoph
H. Loch and
Stylianos
Kavadias

Michael
E.S.Frankel;
M&A: mua lại &
364 SA345
Minh
sáp nhập căn bản
Khôi,Xuyến
Chi dịch

Routledge

Tri thức

2008

2009

658.575

Managing new product development is a key
area of management, straddling strategy,
innovation and entrepreneurship and macroorganizational behaviour. All of the
contributorsin the Handbook of New Product
Developmentare are well-known and leading
exponents to theory of New Product
Development and to methods used in practice.
They draw upon their experience and work to
offer a comprehensive view of the challenges
in managing the development of new products.
Existing knowledge in the different topics is
examined and the key management challenges,
and the important gaps in our knowledge are
discussion

Anh pdf

658.1

Sẽ khó có thể hiểu được một Giao dịch M&A
nếu bạn không tìm hiểu các bên tham gia, vai
trò, động cơ thúc đẩy họ và cách thức họ quản
lý các giao dịch. Không chỉ giới hạn ở Bên Bán
và Bên Mua, một Giao dịch Chiến lược còn có
sự tham gia của nhiều thực thể khác. Ngoài các
thực thể, vai trò của các cá nhân cũng quan
trọng không kém, nếu như không muốn nói là
còn quan trọng hơn. Trong nhiều trường hợp,
cá nhân trong một thực thể và động cơ thúc
đẩy họ có ảnh hưởng to lớn đến một vụ mua
bán nào đó. Chương này sẽ nghiên cứu các bên
tham gia chính trong một Giao dịch Chiến
lược. Nội dung của chương sẽ bàn luận đến vai
trò của họ là gì, họ được thúc đẩy như thế nào
và họ được quản lý ra sao.
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Mergers,
acquisitions, and Patrick A.
365 SA346
corporate
Gaughan
restructurings: 4th

Production and
operations
S. Anil
management
366 SA347
Kumar, N.
(with skill
Suresh
development,
caselets and cases)

Bài giảng thống
367 SA348
kê kinh tế

Lê Lương,
Dư Quang
Nam

Võ Phước
Đồ họa kỹ thuật
Tấn, Huỳnh
ứng dụng: thiết kế
368 SA349
Văn Thức,
rập mẫu và nhảy
Thiều
cỡ vóc
Thanh Tân

John Wiley &
Sons, inc

New Delhi
New Age
International

Trường Đại
học Kinh tế

Lao động

658.1

Modern restructuring techniques for a global
business landscape. Corporate restructurings
are an indispensable tool in building a new
generation of re-engineered companies with
the power and resources to compete on a
global playing field

Anh pdf

658.5

This book further discusses in detail the
production system concept, facility location,
plant layout design, production scheduling,
mass production techniques such as assembly
line balancing maintenance planning and
control, quality control and modern production
management tools that include CIM,
TQM,TPM and ISO 9000 & 14000 Series.
Primarily designed as a textbook for various
courses like BBM, BBA, B.Com., MBA and
also useful for students pursuing courses:
Production and Operations Management,
Mechanical and Industrial & Production
Engineering of Bangalore University and other
Indian Universities.

Anh pdf

2001

Giới thiệu đối tượng nghiên cứu và phân tổ
trong thống kê kinh tế. Trình bày thống kê kinh
tế, nguồn lao động, của cải quốc dân, hệ thống
chi tiêu thống kê sản lượng quốc dân và hệ
thống tài khoản quốc gia

Việt pdf

2006

Giới thiệu những ứng dụng tin học trong ngành
may. Phân tích hệ thống mãy tính hỗ trợ thiết
kế rập mẫu thời trang và quá trình sản xuất

Việt pdf

2007

2008
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Giải quyết tranh
chấp thương mại
369 SA350
quốc tế và con
đường tòa án

Nguyễn Vũ
Hoàng

Thanh niên

2004

370 SA351 Mạch khuếch đại

Vn - guide
(tổng hợp
và biên
dịch)

Thống kê

2002

343

Khái quát về tranh chấp thương mại quốc tế và
các phương thức giải quyết tranh chấp. Phương
hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giải
quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng toà
án

Việt pdf

Trình bày mạch khuếch đại mắc CE, CC, CB,
và các tham số H, mạch khuếch đại công suất
lớp A, B, C và các lớp khác
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Nguyễn Thị
Ngọc
Trang,
Nguyễn Thị
Lao động Xã
371 SA352 Phân tích tài chính Liên Hoa,
hội
Từ Thj Kim
Thoa, Vũ
Việt Quảng,
Lê Đạt Chỉ

2008

Việt pdf

Mortimer
J. Adler,
Charles
Phương pháp đọc Van Doren
372 SA353
sách
; Nguyễn
Thành
Thống
(biên dịch)

2010
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Vòng đàm phán
Đô Ha: nội dung,
tiến triển và
373 SA354
những vấn đề đặt
ra cho các nước
đang phát triển
374 SA392

Business
Correspondence

English for
management
375 SA393
studies in higher
education studies

Lê Bộ Lĩnh
(chủ biên)

Khoa học Xã
hội

Phạm Văn
Nga

Tp. Hồ Chí
Minh

Tony
Corballis ,
Wayne
Jennings

First certificate
language practice Michael
376 SA394
english grammar Vince
and vocabulary

Garnet
Publishing

Oxford :
Macmillan

2006

382

Trình bày bối cảnh ra đời và mục tiêu của vòng
đàm phán Đô-Ha. Tiến triển một số vấn đề chủ
yếu của chương trình phát triển Đô-Ha. Định
hướng điều chỉnh thể chế và chính sách của
các nước đang phát triển trong hợp tác phát
triển thương mại...

2015 808.06665

2009

2009

Việt
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English for Management Studies is a skillsbased course designed specifically for students
of management studies who are about to enter
English-medium tertiary level studies. It
provides carefully graded practice and
progression in the key academic skills that all
students need, such as listening to lectures and
speaking in seminars. It also equips students
with the specialist management language they
need to participate successfully within a
management faculty. Extensive listening
exercises come from management lectures, and
all reading texts are taken from the same field
of study. There is also a focus throughout on
the key management vocabulary that students
will need

Anh

428.24

First Certificate Language Practice is THE
reference and practice book for students at
FCE / B2 level. Now in full colour, this new
edition retains all the original features which
make the Language Practice series so popular,
including clear grammar explanations, plenty
of practice and regular consolidation units.
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377 SA395 Lesson Planning

378 SA396 Quản lý giáo dục

379 SA397

Tiếng Việt thực
hành

Giúp bạn nói
380 SA398 đúng, viết đúng
tiếng Việt

Tp. Hồ Chí
Khoa Ngoại
Minh: Đại học
ngữ
Văn Lang
Tp. Hồ Chí
Khoa Ngoại
Minh: Đại học
ngữ
Văn Lang
Nguyễn
Minh
Giáo dục
Thuyết,
Nguyễn
Văn Hiệp
Lê Văn Bài,
Hoàng
Huế : Nxb
Xuân Tâm,
Thuận Hoá
Bùi Tất
Tươm

2015

428
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1997

495.922

1994

495.922

Truyền thông kỹ
381 SA399_ năng và phương
tiện

Nguyễn
Thành
Thống

TP.HCM : Trẻ

1996

303.2

Nghiệp vụ quảng
382 SA400
cáo và marketing

Lê Hoàng
Quân

Hà Nội : Khoa
học và Kỹ
thuật

1999

658.83

Lê Huy Bá,
Võ Đình
Long

TP. HCM :
Đại học Quốc
gia Tp. Hồ
Chí Minh

2002

333.7

383 SA401

Kinh tế môi
trường học
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Giới thiệu những kỹ năng để tạo lập và tiếp
nhận văn bản, kỹ thuật viết luận văn và tiểu
luận khoa học. Rèn luyện kỹ năng đặt câu và
dùng từ; chữa các lỗi thường gặp về đặt câu và
dùng từ trong văn bản

Việt pdf

Việt pdf
Trình bày những bước của tiến trình truyền
thông, những chướng ngại của truyền thông.
Giới thiệu những kỹ năng truyền thông như
nghiên cứu ở Thư viện, quản lý giờ giấc,
truyền thông không bằng lời, lằng nghe, nói
trước công chúng, sử dụng điện thoại, đọc, ghi
chú và tóm tắt.
Vai trò của quảng cáo trong kinh doanh tiêu
thụ sản phẩm. nghiên cứu, phân tích và hoạch
định chiến lược tác động khán giả. Quá trình
sáng tạo nội dung quảng cáo. Sự lựa chọn các
phương tiện truyền thông để tiến hành chiến
dịch quảng cáo

Việt pdf
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384 SA402

385 SA403

Nhập môn mỹ học Tạ Văn
đại cương
Thanh

Tâm lý học quản
trị kinh doanh

Thái Trí
Dũng

386 SA404

Nghệ thuật quản
lý khách hàng

387 SA405

Tư tưởng các triết Wiliam S.
gia vĩ đại
Sahakian

Hồ Nhan

TP.HCM : Đại
học Mở bán
công Tp.Hồ
Chí Minh

H. : Lao động

1995

2010

Việt pdf
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Tổng quan về tâm lí học quản trị kinh doanh.
Đặc điểm tâm lý của các đối tượng quản trị
kinh doanh. Đặc điểm tâm lí của người lãnh
đạo, nghệ thuật vận dụng những tri thức tâm lí
trong hoạt động kinh doanh

Việt pdf

Đối với ngành bán lẻ, việc áp dụng các chương
trình xây dựng lòng trung thành của khách
hàng là cực kỳ khó khăn. Mỗi khách hàng đều
có cách làm việc và quan điểm thành công
khác nhau trong công việc. Bởi thế mà người
bán hàng cũng cần phải biết chăm sóc khách
hàng một cách khôn ngoan.
Chính sách của Mercedes-Benz Việt Nam là
luôn làm sao để khách hàng có cảm giác họ là
người quan trọng nhất. Các nhà phân phối
Mercedes-Benz hiểu rõ rằng, họ chỉ có thể phát
triển thành công khi đem lại nụ cười trên
gương mặt của khách hàng, thể hiện rõ trong
câu khẩu hiệu của chương trình: ―Nếu khách
hàng của bạn mỉm cười, bạn cũng sẽ cười‖.
(Nghệ Thuật Quản Lý Khách Hàng)
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H. : Lao động
Xã hội

2006

658.812

Tp.HCM :
Tổng Hợp

2001

183
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Truyền thông đại
388 SA406 chúng và phát
triển xã hội

389 SA407

390 SA408

Lê Thanh
Bình

Thụ tinh nhân tạo Nguyễn
gia súc - gia cầm Tấn Anh

Thiết kế kiến trúc Hoàng Huy
nhà công nghiệp Thắng

H. : Chính trị
Quốc gia

Tp.HCM :
Nông nghiệp

H. : Đại học
Xây dựng

2008

1997

1995

302.23

636.02

728
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Cung cấp một cách nhìn mới vừa liên thông,
vừa hội thông với các lĩnh vực chủ yếu của
truyền thông đại chúng ngày nay như: kinh tế,
văn hoá, xã hội, phát triển nói chung và các
khoa học khác như quản lý xã hội, dân số, môi
trường, tôn giáo, tâm lý, giáo dục... Nội dung
sách gồm 3 phần:
Phần một: Truyền thông đại chúng tham
gia quản lý xã hội: các vấn đề chung và những
lĩnh vực đặc thù trong thời đại khoa học - công
nghệ phát triển, hội nhập quốc tế;
Phần hai: Truyền thông đại chúng: vai trò
ngành quan hệ công chúng (PR), thực hiện
chính sách dân số, thúc đẩy xoá đói giảm
nghèo;
Phần ba: Từ quan điểm truyền thông đại
chúng, phân tích các nhân vật, tác phẩm, sự
kiện điển hình.

Việt pdf

Tổng hợp quá trình tiến hoá và thành tựu
nghiên cứu thụ tinh nhân tạo gia súc gia cầm
trên thế giới và ở Việt Nam. Nêu những kiến
thức về sinh sản, sinh dục, về những kỹ thuật
cụ thể trong thụ tinh nhân tạo cho gia súc.

Việt pdf

Cung cấp đặc điểm khí hậu của Việt nam, phân
loại, chất lượng và phân cấp, thiết bị vận
chuyển nặng trong nhà công nghiệp. Trình bày
phương pháp thiết kế nhà công nghiệp một
tầng, nhà công nghiệp nhiều tầng, thiết kế nhà
phục vụ sinh hoạt và một số vấn đề đổi mới
trong thiết kế nhà công nghiệp

Việt pdf

Quảng cáo và
ngôn ngữ quảng
Nguyễn
391 SA409 cáo = Advertising Kiên
and language of
Trường
advertising

392 SA410

Giáo dục thành
nhân

Phát triển trí lực
cho trẻ (từ 16 - 36
393 SA411 tháng tuổi )=
Intelligence
development

Hoàng
Thanh Linh

Dorothy
Woolfson;
Việt Văn
book (biên
dịch)

H. : Khoa học
Xã hội

H. : Tri thức

H. : Hồng Đức

2004

2011

2008

659.1

Tập hợp các bài viết liên quan đến cơ sở lý
luận và thực tiễn đối với lĩnh vực quảng cáo và
ngôn ngữ quảng cáo ở Việt Nam; Các đặc
điểm ngôn ngữ, chữ viết trên quảng cáo; Đề
xuất phương hướng cải thiện và hoàn thiện các
định chế quản lí của nhà nước về vấn đề này

Việt pdf

370.597

Trình bày nhu cầu và định hướng cho triết lý
giáo dục Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc
tế. Nền tảng lý luận và hệ giá trị cốt lõi của
giáo dục thành nhân. Mục đích, mục tiêu và
kết quả mong đợi của giáo dục thành nhân.
Hình thức, giáo dục và sự tác động đến cá
nhân, gia đình và xã hội. Xây dựng hệ thống
các giá trị và năng lực thành nhân...
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155.42

Nhà giáo dục học nổi tiếng nhất trên thế giới –
Montessori cho rằng: ―Ba năm đầu tiên sẽ
quyết định cả cuộc đời mỗi người‖. Giai đoạn
từ 16 – 36 tháng tuổi là giai đoạn trí não trẻ
phát triển nhanh nhất, là thời kỳ quan trọng để
giúp bé phát triển tiềm năng của mình. Nắm
bắt và có sự đột phá trong việc bồi dưỡng trí
tuệ cho trẻ trong giai đoạn này cũng có nghĩa là
bạn đã đặt nền móng vững chắc cho con đường
học hành cũng như cả tương lai sau này của bé.
Chỉ cần dùng tình yêu, sự hài hước, giáo dục
nhẹ nhàng để giúp bé phát huy được những tài
năng thì cho dù có ở trong hoàn cảnh như thế
nào, con bạn cũng có thể trở thành một cá nhân
ưu tú, một người thật sự nổi trội.
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Đột phá sức sáng
tạo: Bí mật của
394 SA412
những thiên tài
sáng tạo

395 SA413

Triển khai chiến
lược kinh doanh

Michael
Michalko;
Mai Hạnh,
Quỳnh Chi
(dịch)

H. : Tri thức

David A.
Aaker; Đào
Công Bình, TP. HCM : Trẻ
Minh Đức
(biên dịch)

2007

2003

153.3
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Trình bày những tư duy của các thiên tài như
Einstein, Edison, Piccasso... và hướng dẫn
cách áp dụng chúng để trở nên sáng tạo hơn
trong công việc và cuộc sống
Muốn quản trị thành công một doanh nghiệp
nhất thiết phải có chiến lược kinh doanh. Vấn
đề then chốt là đặt ra một hệ thống quản trị sao
cho nhà quản trị:
- Có được một tầm nhìn rõ nét về công việc
của mình
- Có thể bao quát và hiểu được môi trường
năng động của kinh doanh
- Từ đó chọn ra những giải pháp chiến lược
phù hợp một cách sáng tạo và khôn ngoan
- Để có một sách lược cạnh tranh dựa trên lợi
thế của mình.
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Phần I: Các Nền Tảng Làm Việc
Chương 1: Nhập Môn Về Các Công Cụ Và
Panel
Chương 2: Làm Quen Với Công Cụ Chọn
Phần II: Các Công Cụ Xử Lý Ảnh Cần Thiết
Chương 3: Các Layer Và Curve
Một trăm tám
mươi thủ thuật và
Nguyễn
396 SA414 mẹo hay trong
H. : Hồng Đức
Nam Thuận
Adobe Photoshop
CS4

Chương 4: Sử Dụng Camera Raw 5.0
2010

Việt pdf

006.68
Chương 5: Các Layer Điều Chỉnh
Chương 6: Làm Sắc Nét
Phần III: Thanh Độ Xám, Màu Và In Ấn
Chương 7: Xác Lập Các Ảnh Để Xuất Sau
Cùng
Chương 8: Các Phương Pháp Xử Lý Màu

Phép tính vi tích
397 SA415 phân. T.2: Toán
cao cấp A2

Phan Quốc
Khánh

H. : Giáo dục

1998

515.43
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Phần IV: Những Kỹ Thuật Sáng Tạo
Các bài tập về tích phân bội, giải tích vectơ,
tích phân đường và tích phân mặt, lý thuyết
trường, hàm biến thức.
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Thực hành Adobe
VL-Comp
Photoshop CS4
398 SA416
(tổng hợp
qua hình ảnh
& dịch)
minh họa

H. : Giao
thông Vận tải

2010

006.68
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Nhằm giúp bạn đọc dễ dàng sử dụng
Photoshop, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu
tới bạn đọc quyển sách 'Thực hành Photoshop
CS4 qua hình ảnh minh họa'.
Đây là quyển sách trình bày hầu hết các tính
năng cơ bản và mới nhất của Photoshop CS4
có thể hướng dẫn bạn tự học. Sách gồm 10 bài
học kèm theo các hình ảnh thực hành sát thực
tế, rõ ràng, dễ thao tác:
Bài 1: Bắt đầu làm việc với Photoshop CS4
Bài 2: Sử dụng các công cụ và các tính năng cơ
bản
Bài 3: Xử lý các vùng chọn
Bài 4: Sử dụng các công cụ tô màu
Bài 5: Sử dụng các công cụ điều chỉnh màu sắc
Bài 6: Xử lý các lớp
Bài 7: Sử dụng các bộ lọc
Bài 8: Làm việc với chữ
Bài 9: Tự động hóa các thao tác xử lý ảnh
Bài 10: Lưu và in ảnh
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Doanh nghiệp
399 SA417 dịch vụ: Nguyên
lý điều hành

400 SA418

Christine
Hope, Alan
Muhleman ;
H. : Lao động Phạm Văn
Xã hội
Sâm chủ
biên, Trần
Đình Hải

Thương hiệu dành Richard
cho lãnh đạo
Moore

TP. HCM : Trẻ

2007

658.4

2003
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Phần I: Tổng quan các loại dịch vụ
- Chương 1: Vai trò dịch vụ trong nền kinh tế
- Chương 2: Các đặc điểm và mô hình dịch vụ
Phần II: Các khía cạnh chiến lược
- Chương 3: Chiến lược trong lãnh vực dịch vụ
- Chương 4: Các chiến lược chức năng
- Chương 5: Chiến lược hoạt động kinh doanh
Phần III: Thiết kế dịch vụ
- Chương 6: Giao diện tiếp thị
- Chương 7: Xác định dịch vụ
- Chương 8: Các thông số quy cách
Phần IV: Những vấn đề giao nhận
Việt pdf
- Chương 9: Quyết định về địa điểm
- Chương 10: Các hệ thống vận tải và phân phối
- Chương 11: Thiết kế và cải tiến qui trình
- Chương 12: Quản lý và kế hoạch tài nguyên
- Chương 13: Đo lường thành quả
- Chương 14: Điều hành nhân sự.
Cuốn sách này là một tài liệu tham khảo rất bổ
ích cho các nhà quản lý điều hành các doanh
nghiệp dịch vụ. Ngoài ra, sách được thiết kế
giống như một cuốn giáo trình, cho nên có thể
được dùng làm giáo trình để giảng dạy cho
sinh viên các trường Đại học.
Khái niệm, vai trò, vị trí của thương hiệu. Các
biện pháp xây dựng và duy trì thương hiệu,
Việt pdf
những kinh nghiệm về thương hiệu. Sách dành
cho doanh nhân

401 SA419

Nghệ thuật sống
trong cơ quan

Thiên Hành

H. : Thanh
niên

2001

158.7

Nghiên cứu
marketing =
402 SA420
Marketing
research

Nguyễn
Văn Hiến
(c.b)

TP.HCM : Trẻ

1995

658.83

Ngôn ngữ của cử
chỉ: ý nghĩa của
403 SA421
cử chỉ trong giao
tiếp

Allan Pease
; Người
Đà Nẵng : Đà
dịch:
Nẵng
Nguyễn
Hữu Thành

1995

153.69

404 SA422 Hóa học nước

Trần Thị
Hồng

2006

541.34

H. : Khoa học
và Kỹ thuật
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Người Trung Quốc khi làm việc rất chú ý đến
vấn đề Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Thiên
thời, địa lợi đều đã sẵn có trong bất kỳ cơ quan
hay công ty nào, nhưng nhân hoà lại luôn biến
động và đòi hỏi con người phải không ngừng
phấn đấu. Nghệ thuật sống trong cơ quan là
cuốn sách được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế
kết hợp với lý thuyết tâm lý để trở thành kỹ
xảo của mỗi người.
Trình bày những vấn đề chung về nghiên cứu
Marketing. Giới thiệu cơ sở lý luận và phương
pháp luận của các phương pháp thu thập dữ
liệu. Công tác xử lý, phân tích dữ liệu, cách
làm báo cáo nghiên cứu
Cách phân giải từng cử chỉ để đọc được
những tình cảm sâu kín nhất, những tâm trạng
được giữ kín của người đối thoại. Cách xác
định người đối thoại đang xử thế. Trạng thái
tâm lí của người đối thoại. Cách gây thiện cảm
với người đối thoại
Giới thiệu tổng quát về các lĩnh vực của hóa
nước. Trình bày tính chất hóa học của Cacbon
Đioxit hòa tan, kim loại vết, quá trình quang
hóa, tương tác hạt – hạt, và điều chỉnh thành
phần hóa học của nước tự nhiên
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405 SA423

406

SA424

Quản trị chiến
lược

Lê Thế Giới H. : Thống kê

2007

Kinh tế lượng

Jeffrey M.
Tp. Hồ Chí
Wooldridge;
Minh: Đại học
Lê Văn
Văn Lang
Hốt dịch

2012 330.154 3

658
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Cung cấp những kiến thức nền tảng về quản trị
chiến lược, viễn cảnh và sứ mệnh, cho các nhà
quản trị, các doanh nghiệp về quản trị chiến
lược. Phân tích môi trường bên trong, bên
ngoài, tạo dựng thế cạnh tranh thông qua chiến
lược chức năng, các phương thức cạnh tranh,
chiến lược cấp kinh doanh, toàn cầu, công ty
và hệ thống kiểm soát
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Tài chính quốc tế
407 SA425 = International
Jeff Madura
Corporate Finance

408 SA426

Spotlight on the
USA

409 SA427 Britain

Randee Falk

Sigapore :
Cengage
Learning

Britain :
Oxford
University
Britain :
Oxford
University

2012

658.1

1993

428

1995

428
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Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học, đội
ngũ giảng viên khoa Tài Chính của trường Đại
Học Kinh Tế - Luật (UEL) thuộc ĐH Quốc Gia
TP. HCM đã tiến hành biên dịch giáo trình
INTERNATIONAL CORPORATE FINANCE
của tác giả Jeff Madura (giáo sư ĐH Đại Tây
Dương Florida, Hoa Kỳ) sang tiếng Việt với
tên sách là ―TÀI CHÍNH QUỐC TẾ‖. Bản
tiếng Việt này được Nhà Xuất Bản Cengage
Learning có trụ sở chính ở Mỹ biên tập và xuất
bản tại Singapore. Giáo trình của Jeff Madura
đã được nhiều trường ĐH ở Mỹ, và các trường
ĐH trên thế giới sử dụng như một giáo trình cơ
bản phục vụ giảng dạy các chương trình đại
học và cao học chuyên ngành Tài chính-Ngân
hàng, và một số chuyên ngành kinh tế khác.
Trong buổi giới thiệu giáo trình này với sinh
viên Việt Nam tổ chức ngày 2/10/2012 tại ĐH
Văn Lang TP. HCM, GS.TS Nguyễn Thị Cành
-trưởng nhóm dịch thuật cho biết, toàn bộ cuốn
sách gồm 5 phần, 21 chương cung cấp cho
người đọc kiến thức chuyên sâu về môi trường
tài chính quốc tế, về quản trị tài chính cho
công ty đa quốc gia, về kinh doanh tiền tệ trên
thị trường tài chính quốc tế trong môi trường
Spotlight on the USA is a collection of highinterest reading passages about the prominent
regions of the United States.

Việt pdf

Anh pdf

Anh pdf

410 SA428 British culture

Probability and
statistics for
411 SA429
engineers and
scientists

412 SA355

Giáo trình Cung
cấp điện

Dương Lâm
Hà Nội : Giáo
Anh, Thái
dục
Thị Ngọc
Liễn

Anthony
Hayter

Trần Thị
Mỹ Hạnh

America :
Thomson

H.: Xây dựng

2000

2007

2005

428

The content of this book provides a variety of
information on the geographical, historical and
social aspects of some important areas in
Britain
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519

A flexible approach to the use of computer
tools, including tips for using various software
packages, allows instructors to choose the
program that best suits their needs. At the same
time, substantial computer output (using
MINITAB and other programs) gives students
the necessary practice in interpreting output.
Extensive use of examples and data sets
illustrates the importance of statistical data
collection and analysis for students in the
fields of aerospace, biochemical, civil,
electrical, environmental, industrial,
mechanical, and textile engineering, as well as
for students in physics, chemistry, computing,
biology, management, and mathematics.
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Giới thiệu tổng quát về môn học điện công
trình. Trình bày các vấn đề về phụ tải điện,
nguồn điện, tính toán các tham số cơ bản của
hệ thống điện, chống sét cho các công trình
kiến trúc, hướng dẫn thiết kế cung cấp điện và
an toàn điện trong thiết kế các công trình kiến
trúc.
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Professional
413 SA431 Event
Coordination

Julia
Rutherford
Silvers

John Wiley &
Sons, Inc

2004

394.2
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Introducing a clear path toward event
excellence A comprehensive guide to essential
competencies for event coordinators,
Professional Event Coordination examines the
full event planning process and provides the
tools and strategies to effectively procure,
organize, implement, and monitor all the
products, services, and service providers that
will bring an event to life. After establishing
each layer of the anatomy of an event, this
in–depth guide covers: Event design Project
management techniques Site selection and
development Infrastructure services
Entertainment possibilities Food and beverage
options Safety and security Inviting attendees
In addition to dozens of checklists, tables, and
figures, this complete guidebook is enhanced
with On–Site Insights (real–world examples),
Technology Tips, and Exercises in
Professional Event Coordination
(reinforcement exercises that help in
preparation for the CSEP certification exam).
A versatile tool that is effective for all types of
events–for small functions with ten guests to
major festivals with 10,000 attendees –
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The Economics
Of Money,
Banking &
414 SA430
Financial
Markets: 7th
edition

Federic S.
Mishkin.

AddisonWesley

2004

332
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This market-leading text provides the most
authoritative, applications-rich coverage of key
concepts, models, and issues in money and
banking. The 7th edition update
comprehensively brings the data in the text,
figures, tables and boxes up to date through
early 2005. banking,banks and
banking,business,business and
finance,business and
investing,economics,education and
reference,finance,industries and
professions,popular economics Business &
Investing
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The Economics
Of Money,
Banking &
415 SA430
Financial
Markets: 9th
edition

Federic S.
Mishkin.

AddisonWesley

20 1 0

332
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The Economics of Money, Banking, and
Financial Markets set the standard for money
and banking courses when it published in its
first edition, and it continues to be the
worldwide market leader. The historic
economic events and financial crises of late
2008 have changed the entire landscape of
money and banking.
Content: Introduction: Why Study Money,
Banking, and Financial Markets?; An
Overview of the Financial System; What Is
Money? Financial Markets: Understanding
Interest Rates; The Behavior of Interest Rates;
The Risk and Term Structure of Interest Rates;
The Stock Market, the Theory of Rational
Expectations, and the Efficient Market
Hypothesis. Financial Institutions: An
Economic Analysis of Financial Structure;
Financial Crises and the Subprime Debacle;
Banking and the Management of Financial
Institutions; Economic Analysis of Financial
Regulation; Banking Industry: Structure and
Competition. Central Banking and the Conduct
of Monetary Policy: Structure of Central Banks
and the Federal Reserve System; The Money
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