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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 



 

 

7.       Cellular neural networks, multi-scroll chaos and synchronization 
 

 Tác giả: Mustak E. Yalcin, Johan A K Suykens, Mustak E Yalcin 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 

hệ và các quốc gia” 
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 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2000 

 Mô tả vật lý: 233 p.: minh họa; 22 cm 

 ISBN: 9789810242787 

 Phân loại tài liệu: 006.42 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88333   

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 

hệ và các quốc gia” 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

12. 
      The health care dilemma : a comparison of health care systems in 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 



 
                
 

13.       An inframarginal approach to trade theory 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

15. 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 



 
                
 

16.       Douglas Rayner Hartree : his life in science and computing 
 

 Tác giả: Froese Fischer 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2003 

 Mô tả vật lý: 224 p.: minh họa; 24 cm 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
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18. 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 

hệ và các quốc gia” 

23.       Metrics, norms and integrals : an introduction to contemporary 
analysis 
 

 Tác giả:  Jerry J Koliha 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2008 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 
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 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 1999 
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 Mô tả vật lý: 232 p.: minh họa; 24 cm 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 



 
                
 

31.       Lorentz and Poincaré invariance : 100 years of relativity 
 

 Tác giả:  Jong-Ping Hsu, Yuan-Zhong Zhang 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2001 

 Mô tả vật lý: 583 p.: minh họa; 24 cm 

 ISBN: 9789810247218 

 Phân loại tài liệu: 530.11 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88353             

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

32.       Lecture notes on quantum mechanics 
 

 Tác giả:  Samuel D Lindenbaum 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 1999 

 Mô tả vật lý: 343 p.: minh họa; 24 cm 

 ISBN: 9789810238391 

 Phân loại tài liệu: 530.12 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88351            

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

33.       Quantum probability and related topics 
 

 Tác giả:  Luigi Accardi   

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 1991 

 Mô tả vật lý: 523 p.: minh họa; 22 cm 

 ISBN: 9810207166 

 Phân loại tài liệu: 530.120 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88316   

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 



 
                
 

34.       Molecular and particle modelling of laminar and turbulent flows 
 

 Tác giả:  Donald Greenspan 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2005 

 Mô tả vật lý: 166 p.: minh họa; 24 cm 

 ISBN: 9789812560964 

 Phân loại tài liệu: 532.052 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88324    

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

35. 
      Lepton dipole moments 
 

 Tác giả:  B. Lee Roberts, William J. Marciano 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2010 

 Mô tả vật lý: 757 p.: minh họa; 24 cm 

 ISBN: 9789814271837 

 Phân loại tài liệu: 537.243 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88334       

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

36. 

 

      Collective excitations in unconventional superconductors and 
superfluids 
 

 Tác giả:  Peter Brusov, Pavel Brusov 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2010 

 Mô tả vật lý: 819 p.: minh họa; 24 cm 

 ISBN: 9789812771230 

 Phân loại tài liệu: 537.623 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88360  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 



 
                
 

37.       Progress in experimental and theoretical studies of clusters : volume 
13 
 

 Tác giả:  Tamotsu Kondow, Fumitaka Mafune 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2003 

 Mô tả vật lý: 281 p.: minh họa; 24 cm 

 ISBN: 9789810238933 

 Phân loại tài liệu: 539.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88325     

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

38.       Chemical dynamics in extreme environments 
 

 Tác giả:  Rainer A Dressler 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2001 

 Mô tả vật lý: 617 p.: minh họa; 24 cm 

 ISBN: 9789810241773 

 Phân loại tài liệu: 541.394 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88363   

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

39.       Chaos in chemistry and biochemistry 
 

 Tác giả: Richard J Field, Laszlo Gyorgyi 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 1993 

 Mô tả vật lý: 289 p.: minh họa; 22 cm 

 ISBN: 9810210248 

 Phân loại tài liệu: 541.394 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88332   

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 



 

 

40.       Non-LTE radiative transfer in the atmosphere : series on 
atmospheric, ocean and planetary physics : volume 3 
 

 Tác giả:  Manuel Lopez-Puertas, Fredric William Taylor 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2001 

 Mô tả vật lý: 487 p.: minh họa; 25 cm 

 ISBN: 9789810245665 

 Phân loại tài liệu: 551.522 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88368    

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

41.       The structure and function of ryanodine receptors 
 

 Tác giả: Rebecca Sitsapesan, Alan J Williams 

 Thông tin xuất bản: Singapore: Imperial College Press, 1998 

 Mô tả vật lý: 325 p.: minh họa; 24 cm 

 ISBN: 9781860941450 

 Phân loại tài liệu: 571.64 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88346  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

42. 

 
 

      Observation, theory and modeling of atmospheric variability : 
selected papers of Nanjing Institute of Meteorology Alumni in 
commemoration of Professor Jijia Zhang 
 

 Tác giả:  Xun Zhu...[et al] 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2004 

 Mô tả vật lý: 612 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 9789812387042 

 Phân loại tài liệu: 551.695 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88356    

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 



 
                
 

43.       Hormones and their receptors in fish reproduction 
 

 Tác giả: Philippa Melamed, Nancy Sherwood 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2005 

 Mô tả vật lý: 297 p.: minh họa; 24 cm 

 ISBN: 9789812388360 

 Phân loại tài liệu: 571.8417 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88352     

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

44.       Hormones and their receptors in fish reproduction 
 

 Tác giả: Philippa Melamed, Nancy Sherwood 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2005 

 Mô tả vật lý: 297 p.: minh họa; 24 cm 

 ISBN: 9789812388360 

 Phân loại tài liệu: 571.8417 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88352     

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

45.       Life science data mining 
 

 Tác giả: Chung-Sheng Li, Stephen Tin Chi Wong 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2006 

 Mô tả vật lý: 370 p.: minh họa; 24 cm 

 ISBN: 9789812700650 

 Phân loại tài liệu: 572 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88350    

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 



 

 

46.       From biotechnology to genomes : the meaning of the double helix 
 

 Tác giả: Philippe Goujon  

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2001 

 Mô tả vật lý: 782 p.: minh họa; 24 cm 

 ISBN: 9789810243289 

 Phân loại tài liệu: 572.8633 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88361      

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

47.       The applied genetics of humans, animals, plants, and fungi : 2nd ed. 
 

 Tác giả: Bernard Lamb 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2007 

 Mô tả vật lý: 619 p.: minh họa; 24 cm 

 ISBN: 9781860946103 

 Phân loại tài liệu: 576.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88323  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

48.       The new global threat : severe acute respiratory syndrome and its 
impacts 
 

 Tác giả: Tommy Koh, Aileen J Plant, Eng Hin Lee 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2003 

 Mô tả vật lý: 327 p.: minh họa; 23 cm 

 ISBN: 9789812386687 

 Phân loại tài liệu: 614.592 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88309      

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 



 
                
 

49.       SARS war : combating the disease 
 

 Tác giả: Leung Ping Chung, Ooi Eng Eong 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2003 

 Mô tả vật lý: 150 p.: minh họa; 23 cm 

 ISBN: 9789812384386 

 Phân loại tài liệu: 614.592 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88341         

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

50. 
      Discoveries in pharmacological sciences 
 

 Tác giả: Popat N. Patil 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2012 

 Mô tả vật lý: 777 p.: minh họa; 23 cm 

 ISBN: 9789814355070 

 Phân loại tài liệu: 615.1 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88335     

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

51.       Acute renal failure in practice 
 

 Tác giả: Paul Glynne, Andrew Allen, Charles Pusey 

 Thông tin xuất bản: London: Imperial College Press, 2003 

 Mô tả vật lý: 575 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 9781860942167 

 Phân loại tài liệu: 616.614 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88357          

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 



 
                
 

52. 
      A passion for life : my life-time companion, Felicia 
 

 Tác giả: Cheng-Wen Wu, Chwan-Wen Liu 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2010 

 Mô tả vật lý: 330 p.: minh họa; 23 cm 

 ISBN: 9789812838407 

 Phân loại tài liệu: 616.994092 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88315           

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

53.       The scientific basis of tissue transplantation 
 

 Tác giả: Aziz Nather, G O Philips 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2001 

 Mô tả vật lý: 575 p.: minh họa; 24 cm 

 ISBN: 9789810245832 

 Phân loại tài liệu: 617.95 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88370  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

54.       Bernard G. Sarnat : 20th century plastic surgeon and biological 
scientist 
 

 Tác giả: Pete E Lestrel 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2008 

 Mô tả vật lý: 335 p.: minh họa; 24 cm 

 ISBN: 9789812813176 

 Phân loại tài liệu: 617.95092 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88328        

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 



 

 

55. 
      Nanoscience and technology : a collection of reviews from Nature 
journals 
 

 Tác giả: Peter W. Rodgers 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2010 

 Mô tả vật lý: 346 p.: minh họa; 28 cm 

 ISBN: 9789814282680 

 Phân loại tài liệu: 620.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88364    

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

56.       Advanced semiconductor heterostructures : novel devices, potential 
device applications and basic properties 
 

 Tác giả: Michael A Stroscio, Mitra Dutta 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2003 

 Mô tả vật lý: 232 p.: minh họa; 24 cm 

 ISBN: 9789812382894 

 Phân loại tài liệu: 621.38152 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88326  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

57. 
      Proceedings of the 10th Asian Conference on Solid State Ionics : 
advanced materials for emerging technologies : Kandy, Sri Lanka, 12-
16 June 2006 
 

 Tác giả: B. V. R. Chowdari...[et al] 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2006 

 Mô tả vật lý: 898 p.: minh họa; 24 cm 

 ISBN: 9789812568779 

 Phân loại tài liệu: 621.38152 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88362   

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 



 
                
 

58. 
      Electromigration in ULSI Interconnections 
 

 Tác giả: Cher Ming Tan 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2010 

 Mô tả vật lý: 291 p.: minh họa; 24 cm 

 ISBN: 9789814273329 

 Phân loại tài liệu: 621.381584 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88339  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

59.       Quantitative forecasting of problems in industrial water systems 
 

 Tác giả: A G D Emerson 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2003 

 Mô tả vật lý: 376 p.: minh họa; 25 cm 

 ISBN: 9789812381842 

 Phân loại tài liệu: 628.1 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88329  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

60.       Integrating new technologies for striga control : towards ending the 
witch-hunt 
 

 Tác giả:  Gebisa Ejeta, Jonathan Gressel 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2007 

 Mô tả vật lý: 345 p.: minh họa; 23 cm 

 ISBN: 9789812707086 

 Phân loại tài liệu: 632.52 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88318  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 



 
                
 

61. 
      Insights for managers from Confucius to Gandhi 
 

 Tác giả:  Harold Bierman, Donald Schnedeker 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2012 

 Mô tả vật lý: 391 p.: minh họa; 21 cm 

 ISBN: 9789814365086 

 Phân loại tài liệu: 658.001 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88336    

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

62.       The Kyoto model : the challenge of Japanese management strategy 
meeting global standards 
 

 Tác giả:  Akira Ishikawa, Koji Tanaka 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2005 

 Mô tả vật lý: 120 p.: minh họa; 22 cm 

 ISBN: 9789812563293 

 Phân loại tài liệu: 658.400952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88312   

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

63. 

 

      Recent advances in sustainable process design and optimization 
 

 Tác giả: Mahmoud M El-Halwagi, Dominic Chwan Yee Foo, Raymond 

Girard R Tan 

 Thông tin xuất bản: Singapore: World Scientific, 2012 

 Mô tả vật lý: 796 p.: minh họa; 24 cm 

 ISBN: 9789814271950 

 Phân loại tài liệu: 660.2812 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88347   

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 
hệ và các quốc gia” 

 




