
 

Trang 1 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
THÁNG 01 NĂM 2019 

 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 
 1.  Giáo trình lập trình Android : Giáo trình cho bậc đại học ngành công nghệ thông tin / Lê 
Hoàng Sơn, Nguyễn Thọ Thông. _ H : Xây dựng, 2017. _ 128tr ;27cm 

      
Tóm tắt: Tổng quan về lập trình Android. Thiết kế layouts và UI. Tương tác sự kiện, 
content provider và intent filter. Xây dựng ứng dụng quản lý thông tin sinh viên. 
Quản lý thông tin sinh viên theo kiến trúc client-server. Chia sẻ và kết nối thông tin 
sinh viên tren facebook và google maps 
 

 
Số phân loại : 005.4071  
Số ĐKCB  : 00000019743 
 

CƠ KHÍ 
 

 2.  Nhập môn về kỹ thuật / Phạm Ngọc Tuấn, Hồ Thị Thu Nga, Đỗ Thị Ngọc Khánh. _ Tp.HCM : 
Đại học Quốc Gia Tp.HCM, 2015. _ 377tr ;24cm 

   Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu về lịch sử phát triển của kỹ thuật, chân dung của một số 
kỹ sư tiêu biểu, chức năng của kỹ thuật, những vị trí mà kỹ sư có thể đảm nhận khi ra 
trường làm việc. Ngoài ra tài liệu còn trình bày các thông tin về đơn vị đo lường, một 
số vấn đề cơ bản của toán học và những cơ sở kỹ thuật đủ để sinh viên sử dụng trong 
quá trình tính toán, thiết kế của mình. 
 

Số phân loại : 620.001  
Số ĐKCB  : 00000019024, 00000019744 - 00000019747 

 
CƠ KHÍ Ô TÔ 

 
 3.  Kỹ năng cơ bản sửa chữa ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại / Chu Mậu Kiệt, 
Vỹ Song, Lư Đức Thắng; Trần Giang Sơn. _ H : Bách khoa, 2017. _ 331tr ;24cm 

 
Tóm tắt: Bộ sách “Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại” được biên soạn kết 
hợp giữa phần lý thuyết và phần thực hành giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về cấu tạo, 
nguyên lý cũng như cách bảo dưỡng, sửa chữa thông thường đối với ô tô, đặc biệt có 
thể vận dụng những kiến thức trong bộ sách vào thực tế một cách nhanh nhất. 
 

 



 

Trang 2 

 
Số phân loại : 629.28  
Số ĐKCB  : 00000018862 - 00000019738 
 

 

 4.  Sữa chữa động cơ ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sữa chữa ô tô hiện đại / Trần Kiện Kiện, 
Trương Đông Sơn, Hoàng Khang Quần; Trần Giang Sơn. _ H : Bách khoa, 2017. _ 367tr ;24cm 

 Tóm tắt: Ô tô ngày càng được sử dụng rộng rãi như một phương tiện đi lại cá 
nhân cũng như vận chuyển hành khách và hàng hóa. Sự gia tăng nhanh chóng 
về số lượng xe ô tô sử dụng trong xã hội, đặc biệt là các loại ô tô đời mới, 
đang kéo theo nhu cầu đào tạo rất lớn về nguồn nhân lực phục vụ bảo dưỡng 
và sữa chữa ô tô. Ngoài ra, các bạn đọc yêu thích ô tô hoặc đang là chủ sở hữu 
ô tô cũng có nhu cầu tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý cũng như cách bảo dưỡng, 
sữa chữa thông thường đối với ô tô. 
 

Số phân loại : 629.25  
Số ĐKCB  : 00000018864 - 00000019742 
 

 

 5.  Sửa chữa gầm, mâm ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại / Lương Gia Sinh, Vỹ 
Song, Cam Dũng Huy; Trần Giang Sơn. _ H : Bách Khoa, 2017. _ 231tr ;24cm 

  
Tóm tắt: Bộ sách “Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại” được biên soạn 
kết hợp giữa phần lý thuyết và phần thực hành giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về cấu 
tạo, nguyên lý cũng như cách bảo dưỡng, sửa chữa thông thường đối với ô tô, đặc 
biệt có thể vận dụng những kiến thức trong bộ sách vào thực tế một cách nhanh 
nhất. 
 

Số phân loại : 629.24  
Số ĐKCB  : 00000018863 - 00000019734 
 

 
KẾ TOÁN 

 
 6.  Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ / Đinh Phi Hổ. _ Tái bản lần 1 có 
chỉnh sửa. _ Tp.HCM : Kinh tế, 2017. _ 398tr ;24cm 

  
 Tóm tắt: Cuốn sách gồm có 3 phần. Phần 1 tổng quan về phương pháp và quy trình 
nghiên cứu. Phần 2 viết đề cương và luận văn thạc sĩ. Phần 3 các công cụ phân tích 
cho nhà nghiên cứu 
 
 

 
Số phân loại : 330.0712  
Số ĐKCB  : 00000019626 - 00000019629, 00000019748 - 00000019751, R09B0002812 
 

 



 

Trang 3 

QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 

 7.  Làm chủ bộ não : Hiểu bộ não để đạt hiệu quả làm việc vượt trội / David Rock; Nguyễn Minh 
Phương dịch. _ H : Lao động, 2017. _ 318tr ;24cm 

Tóm tắt: Cuốn sách chỉ ra hạn chế lớn nhất mà đa số mọi người gặp phải đó là 
giới hạn bộ não. Những áp lực và thiếu sót bắt nguồn từ việc chúng ta luôn cố 
gắng nhồi nhét một lượng thông tin quá lớn, bắt bộ não phân tích trong tình trạng 
quá tải, và tồi tệ hơn, là phân công sai nhiệm vụ cho các bộ phận của nó.Làm chủ 
bộ não là một cuốn sách khác biệt. Nó giống như bản tóm tắt cho các nghiên cứu 
khoa học về não bộ, vô cùng ngắn gọn và chính xác giúp bạn nắm vững được 
cách sử dụng và khai thác bộ não một cách thật sự hiệu quả. 

Số phân loại : 658.4092019  
Số ĐKCB  : 00000019752 - 00000019754 

 

 


