
 

Trang 1 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
THÁNG 06 NĂM 2017 

 
CƠ KHÍ Ô TÔ 

 
 1.  Kỹ thuật sửa chữa ô tô cơ bản / Đức Huy. _ Tái bản lần 1. _ H : Bách Khoa Hà Nội, 2015. _ 
251tr ;24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm và kỹ năng thao tác cơ bản của công việc sửa chữa 
và bảo dưỡng ô tô. Trình bày cấu tạo cơ bản và nguyên lý hoạt động của động cơ, 
cơ cấu tay quay thanh truyền, cơ cấu phối khí, hệ thống cung cấp nhiên liệu trong 
động cơ xăng, hệ thống đánh lửa, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát, hệ thống 
khởi động, khung gầm ô tô, bánh xe và lốp xe, hệ thống chuyển hướng và hệ 
thống phanh 

 
Số phân loại : 629.28  
Số ĐKCB : 00000018288, 00000018294 
 

 2.  Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao / Đức Huy. _ Tái bản lần 1. _ H : Bách Khoa Hà Nội, 2016. _ 
439tr ;24cm 

     
 Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cơ bản về sửa chữa bảo dưỡng ô tô. Trình bày cấu 
tạo cơ bản và nguyên lý hoạt động của động cơ, hệ thống điện tử, hộp số, hệ thống 
phanh, hệ thống thiết bị điện, hệ thống di chuyển và chuyển hướng. 
 
 

 
Số phân loại : 629.28  
Số ĐKCB : 00000018290, 00000018293 
 

LỊCH SỬ 
 

 3.  Lần giở thêm trong trang sử Việt / Võ Xuân Đàn. _ Tp.HCM : Đại học Quốc Gia, 2017. _ 912tr 
;24cm 

 Tóm tắt: Tác giả đã đưa người đọc đi từ thời Lý - Trần, mở đầu bằng bài viết kinh 
đô Thăng Long cho đến thời hiện đại với dấu ấn của Cách Mạng Tháng Tám năm 
1945 và hai cuộc kháng chiến cứu nước. Có thể thấy xuyên suốt các bài viết nổi lên 
một ý tưởng chủ đạo của tác giả: đó là khai thác kinh nghiệm lịch sử để gợi mở ý 
tưởng vận dụng vào thời hiện đại, vào công cuộc đổi mới và phát triển hôm nay. 
 

 
Số phân loại : 959.7  
Số ĐKCB : 00000018297 



 

Trang 2 

TIẾNG ANH 
 

 4.  Luyện dịch Việt Anh / Dương Ngọc Dũng. _ Tái bản lần thứ nhất. _ Tp.HCM : Đại học Quốc Gia, 
2016. _ 300tr ;21cm. _ (ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn) 

 
Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp dịch tiếng Việt sang tiếng Anh trong phong cách 
hội thoại, phong cách văn học, phong cách khoa học và một số bài dịch mẫu theo 
các phong cách này. 
 
 

 
Số phân loại : 420  
Số ĐKCB : 00000018289 - 00000018292, 00000018295, 00000018296 
 
5.  600 essential words for the TOEIC with Audio CD / Lin Lougheed. _ Tp.HCM : Tổng hợp, 
2016. _ 391tr ;26cm 

 
 
 
 
 
 
 

Số phân loại : 428  
Số ĐKCB : 00000018283 - 00000018287 

 


