
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

 THƯ VIỆN 

 

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI - CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO Y KHOA QUỐC TẾ 

1. 

 

     Chemistry : international student version 

 Tác giả: James E. Brady, Neil D. Jespersen 

 Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, 

2012 

 Mô tả vật lý: 1102 p. : Illustrated ; 29 cm 

 ISBN: 9780470646175 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89050 
 

1.    “Đọc sách có thể không giàu, nhưng không đọc, chắc chắn 

nghèo!” 

2. 

 

     General, organic, and biological chemistry : structures of life 

: 6th ed. 

 Tác giả: Karen C. Timberlake 

 Thông tin xuất bản: New York : Pearson, 2019 

 Mô tả vật lý: 861 p. : Illustrated ; 29 cm 

 ISBN: 9780134762982 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89051 

 

“Bạn cô đơn ư? Đừng lo lắng. Mọi cuốn sách đều sẵn sàng kết 

thân với bạn!” 

3 

 

      Biology : an everyday experience 
 Tác giả: Albert Kaskel, Paul J. Hummer, Lucy Daniel 

 Thông tin xuất bản: London : Merrill publshing Co., 1981 

 Mô tả vật lý: 570 p. : Illustrated ; 29 cm 

 ISBN: 0675026504 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89052 
 

       “Một vài người nói họ chỉ sống có một lần trong đời. Đó là vì họ    

đã không đọc sách” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89050
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89051
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89052


4. 

 

     Biology : an everyday experience : teacher edition 
 Tác giả: Albert Kaskel, Paul J. Hummer, Lucy Daniel 

 Thông tin xuất bản: London : Merrill publshing Co., 1988 

 Mô tả vật lý: 630 p. : Illustrated ; 27 cm 

 ISBN: 0675061210 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89054 
 

     “Những cuốn sách là máy bay, tàu hỏa và con đường. Chúng là 

điểm đến, là hành trình và là nhà”  

5. 

 

     Microbiology : with diseases by body system : 5th ed. 

 
 Tác giả: Robert W. Bauman, Todd P. Primm, Amy M. 

Siegesmund 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson Education, 2018 

 Mô tả vật lý: 819 p. : Illustrated ; 29 cm 

 ISBN: 9780134477206 

 Ký hiệu tài liệu: 579 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89055 
 

    “Nghệ thuật đọc sách là nghệ thuật tư duy với ít nhiều sự 

giúp đỡ của người khác…” 

6. 

 

     Microbiology : an Introduction 
 Tác giả: Gerard Tortora, Berdell Funke, Christine Case 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson Education, 2019 

 Mô tả vật lý: 826 p. : Illustrated ; 29 cm 

 ISBN: 9780134477206 

 Ký hiệu tài liệu: 579 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89056 
 
    “Ai đọc sách mà không biết được nhiều hơn những điều viết 

trong sách, người đó mới sử dụng sách có một nửa. Sách làm trí tuệ 

con người sâu sắc hơn và sáng sủa hơn” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89054


7  

     Microbiology : concepts and applications 
 Tác giả: Michael Joseph Pelczar, E. C. S. Chan, Noel R. 

Krieg 

 Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 1993 

 Mô tả vật lý: 896 p. : Illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0070492581 

 Ký hiệu tài liệu: 576 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89058 
 
     "Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ 

mở ra cho bạn.” 

8.

 

     Understanding human sexuality 
 Tác giả: Janet Shibley Hyde, E. Sandra Byers, John D. 

DeLamater 

 Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Limited, 

2006 

 Mô tả vật lý: 700 p. : Illustrated ; 27 cm. 

 ISBN: 0070952019 

 Ký hiệu tài liệu: 741.5973 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89059 
 

     "Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an 
ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời.” 

9.

 

   Campbell Biology : 12th ed. 
 Tác giả: Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. 

Wasserrman, Peter V. Minorsky, Rebecca B. Orr 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2021 

 Mô tả vật lý: 1287 p. : Illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780135188743 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89060 
 

    "Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn sách hay khi bạn giở đến 

trang cuối cùng và cảm thấy như mình vừa chia tay một người 

bạn.” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89060


10.

 

     Introductory chemistry : 4th ed. 
 Tác giả: Nivaldo J. Tro 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2011 

 Mô tả vật lý: 733 p. : Illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780321687937 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89061 
 

    “Sách là nguồn cảm hứng bất tận. Sách giúp chúng ta tìm lại 

bản thân mình, giúp ta mạnh mẽ để vượt qua nỗi sợ, sự khó khăn 

đang gặp phải và mạnh mẽ để bước tiếp” 

11. 

 

   Molecular cell biology : 2nd ed. 
 Tác giả: James E. Darnell, Harvey F. Lodish, David 

Baltimore 

 Thông tin xuất bản: New York : Scientific Amer Inc, 1990 

 Mô tả vật lý: 1105 tr. : Illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0716719819 

 Ký hiệu tài liệu: 574.876042 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89062 
 

    “Bí quyết để tạo nên một cuộc sống cân bằng hoàn hảo là một 

tay giữ một tách trà và tay còn lại giữ một cuốn sách” 

12.

 

   Molecular cell biology : 3rd ed. 
 Tác giả: Harvey Lodish, David Baltimore, Amold Berk, S. 

Lawrence Zipursky, … 

 Thông tin xuất bản: New York : W H Freeman & Co (Sd), 

1995 

 Mô tả vật lý: 1344 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0716723808 

 Ký hiệu tài liệu: 574.876042 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89063 
 

      “Chỉ trong sách, con người mới biết đến sự thật, tình yêu và cái 

đẹp hoàn hảo” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89061
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89062
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89063


13. 

 

   Campbell biology : concept and connections : 9th ed. 
 Tác giả: Martha Taylor, Eric Simon, Jean Dickey, Kelly 

Hogan, Jane Reece 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2018 

 Mô tả vật lý: 783 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780134296012 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89064  
 

Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà tất cả mọi người đều 

đọc, bạn chỉ có thể nghĩ tới điều tất cả mọi người đều nghĩ tới 

14. 

 

     Biology : concept and connections : 4th ed. 
 Tác giả: Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Lawrence G. 

Mitchell, Martha R. Taylor 

 Thông tin xuất bản: New York : Benjamin- Cummings, 

2003 

 Mô tả vật lý: 781 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780805366273 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89065 

 
      “Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt 

nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và 

chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời.” 

15. 

 

   Microbiology : an introduction : 13th ed. 
 Tác giả: Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. 

Case, Warner B. Bair 

 Thông tin xuất bản: Boston  : Pearson, 2021 

 Mô tả vật lý: 853 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9781292276267 

 Ký hiệu tài liệu: 579 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89066 
 

      “Để cho con một hòm vàng không bằng dạy cho con một quyển 

sách hay” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89065
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89066


16. 

 

     Microbiology for surgical technologists : 3rd ed. 

 
 Tác giả: Margaret H. Manning Rodriguez 

 Thông tin xuất bản: Australia : Cengage Learning, 2022 

 Mô tả vật lý: 383 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780357626153 

 Ký hiệu tài liệu: 616.01 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89067 

 
      “Không có gì có thể thay thế văn hóa đọc” 

17.

 

      Chemistry : an introduction to general, organic, and 

biological chemistry : 12th ed. 

 
 Tác giả: Karen C. Timberlake 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2015 

 Mô tả vật lý: 669 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780321908445 

 Ký hiệu tài liệu: 540  

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89068 
 

      “Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người” 

18. 

 

     Understanding normal and clinical nutrition : 12th ed. 

 
 Tác giả: Sharon Rady Rolfes, Kathryn Pinna, Ellie Whitney 

 Thông tin xuất bản: Australia : Cengage Learning, 2021 

 Mô tả vật lý: 847 tr. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780357368107 

 Ký hiệu tài liệu: 613.2  

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89069 

 
      “Cần phải yêu mến và tin vào sách. Cần rèn luyện cho mình 

thói quen thực hành và kỹ năng dùng sách để làm việc” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89067
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89068
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89069


19. 

 

     Laboratory manual for Anatomy & physiology : 

featuring Martini Art : main version : 6th ed. 

 
 Tác giả: Michael G. Wood 

 Thông tin xuất bản: New York : Pearson, 2017 

 Mô tả vật lý: 686 p. : illustrated ; 27 cm. 

 ISBN: 9780134130187 

 Ký hiệu tài liệu: 612.0078 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89070 

 
      "Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt 

vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua” 

20. 

 

     Nurses' handbook of health assessment : 10th ed. 

 
 Tác giả: Janet R. Weber 

 Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2022 

 Mô tả vật lý: 874 p. : illustrated ; 19 cm. 

 ISBN: 9781975161248 

 Ký hiệu tài liệu: 616.075 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89071 

 
      “Tất cả những gì con người làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo 

tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách” 

21. 

 
 

      Microbiology : with diseases by body system : 4th ed. 

 
 Tác giả: Robert W. Bauman 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2015 

 Mô tả vật lý: 819 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780321918550 

 Ký hiệu tài liệu: 579 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89072 
 

       "Tôi đọc lòi cả mắt và vẫn không đọc được tới một nửa... người 

ta càng đọc nhiều, người ta càng thấy còn nhiều điều cần phải 

đọc”  
 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89070
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89071
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89072


22.

 

      Microbiology : with diseases by body system : 3rd ed. 

 
 Tác giả: Robert W. Bauman 

 Thông tin xuất bản: Boston : Benjamin Cummings, 2012 

 Mô tả vật lý: 803 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780321712714 

 Ký hiệu tài liệu: 579 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89073 

 
       “Người không chịu đọc cũng chẳng khá khẩm gì hơn người 

không biết đọc” 
 

23.

 

      Conceptual chemistry : understanding our world of 

atoms and molecules : 2nd ed. 

 
 Tác giả: Shin'ichi Fukuda 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2004 

 Mô tả vật lý: 657 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0805332286 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89074 

 
       “Không cần phải có thời điểm và địa điểm đúng để đọc sách. 

Khi tâm trạng muốn đọc tới, ta có thể đọc ở bất cứ đâu” 

24. 

 

    Basic chemistry : 6th ed. 
 Tác giả: Shin'ichi Fukuda 

 Thông tin xuất bản: United States : Square Enix Manga, 

2021 

 Mô tả vật lý: 192 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780134878119 

 Ký hiệu tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89075 

 
       “Thích đọc sách tức là biết đánh đổi những giờ phút buồn tẻ 

không thể tránh được trong cuộc đời lấy những giờ phút lý thú” 
 

 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89073
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89074
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89075


25.

 

    Basic chemistry: 3rd ed. 

 
 Tác giả: Karen Timberlake, William Timberlake 

 Thông tin xuất bản: Boston : Prentice hall, 2011 

 Mô tả vật lý: 657 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780137038411 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89076 

 
       " Nhà không có sách giống như thân thể không có linh hồn”  
 

26.

 

    Basic chemistry: 5th ed. 

 
 Tác giả: Karen Timberlake, William Timberlake 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2017 

 Mô tả vật lý: 667 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780134138046 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89077 

 
       “Cuộc gặp gỡ tình cờ với một cuốn sách, có thể thay đổi hẳn số 

phận một con người”  

27. 

 

   Prentice Hall chemistry 

 
 Tác giả: Negi Haruba 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson/Prentice hall, 2008 

 Mô tả vật lý: 826 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0132512106 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89078 

 
       "Tôi đọc lòi cả mắt và vẫn không đọc được tới một nửa... người 

ta càng đọc nhiều, người ta càng thấy còn nhiều điều cần phải 

đọc”  
 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89076
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89077
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89078


28. 

 

   Chemistry : a molecular approach : 3rd ed. 

 
 Tác giả: Nivaldo J. Tro 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2014 

 Mô tả vật lý: 1128 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780321809247 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89079 

 
       “Cần phải yêu mến và tin vào sách. Cần rèn luyện cho mình 

thói quen thực hành và kỹ năng dùng sách để làm việc” 
 

29. 

 

   Chemistry : a molecular approach : 4th ed. 

 
 Tác giả: Nivaldo J. Tro 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2017 

 Mô tả vật lý: 1312 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780134112831 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89080 

 
       “Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt 

nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và 

chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời.” 

30.

 

   Chemistry : the study of matter and its changes : 3rd ed. 

 
 Tác giả: James E. Brady, Joel W. Russell, John R. Holum 

 Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Son, 2000 

 Mô tả vật lý: 1208 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0471184764 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89081 

 
       “Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người” 
 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89079
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89080
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89081


31. 

 

   General, organic, and biological chemistry : structures of 

life : 4th ed. 

 
 Tác giả: Karen C. Timberlake 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson education, 2013 

 Mô tả vật lý: 936 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780321750891 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89082 

 
       “Một vài người nói họ chỉ sống có một lần trong đời. Đó là vì 

họ đã không đọc sách” 

 

32. 

 

   Chemistry in the community : ChemCom : a projectof 

the American Chemical Society : 4th ed. 

 
 Tác giả: American Chemical Society 

 Thông tin xuất bản: New York : W.H. Freeman, 2002 

 Mô tả vật lý: 600 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780716735519 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89083 
 

       "Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà tất cả mọi người đều 

đọc, bạn chỉ có thể nghĩ tới điều tất cả mọi người đều nghĩ tới”  
 

33. 

 

The quintessential quintuplets : Vol. 9 

 
 Tác giả: Bruce Averill, Patricia Eldredge 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Benjamin Cummings, 

2007 

 Mô tả vật lý: 1131 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0805338039 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89084 

 
       "Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi 

khỏi những rắc rối của cuộc đời”  

 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89082
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89083
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89084


34. 

 

   Chemistry in the community : ChemCom : 5th ed. 

 
 Tác giả: American Chemical Society 

 Thông tin xuất bản: New York : W.H. Freeman, 2006 

 Mô tả vật lý: 646 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780716735519 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89085 

 
       "Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho 

ta một điều hay”  

 

35. 

 

   Laboratory manual for chemistry : a molecular 

approach : 5th ed. 

 
 Tác giả: Negi Haruba 

 Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson, 2020 

 Mô tả vật lý: 387 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780134989839 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89086 

 
       "Tôi đọc lòi cả mắt và vẫn không đọc được tới một nửa... người 

ta càng đọc nhiều, người ta càng thấy còn nhiều điều cần phải 

đọc”  
 

36. 

 

   Chemistry : a molecular approach : 6th ed. 

 
 Tác giả: Nivaldo J. Tro 

 Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson, 2022 

 Mô tả vật lý: 1187 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780137831968 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89087 

 
       "Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ 

mở ra cho bạn”  
 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89085
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89086
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89087


37. 

 

   Anatomy, physiology, and disease : an interactive 

journey for health professions : revised first edition 

 
 Tác giả: Bruce J. Colbert, Jeff Ankney, Karen J. Lee 

 Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson, 2011 

 Mô tả vật lý: 850 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780558823870 

 Ký hiệu tài liệu: 612.007 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89088 

 
       "Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được lựa chọn; chọn lựa 

càng nhiều, thưởng thức càng nhiều”  

 

38. 

 

   Introduction to general, organic, and biochemistry : 8th 

ed. 
 Tác giả: Frederick A. Bettelheim, William Henry Brown, 

Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell 

 Thông tin xuất bản: Australia : Brooks/Cole Pub Co, 2007 

 Mô tả vật lý: 928 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780495011972 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89089 

 
       "Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt 

vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua”  

39. 

 

   Introduction to general, organic & biochemistry : 12th ed. 

 
 Tác giả: Frederick A. Bettelheim, William Henry Brown, 

Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell, Omar Torres, Sara 

Madsen 

 Thông tin xuất bản: Australia : Cengage Learning, 2020 

 Mô tả vật lý: 912 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9781337571357 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89090 

 
       "Bạn đọc càng nhiều thì sẽ biết càng nhiều. Bạn học càng nhiều 

thì bạn sẽ đi càng nhiều”  

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89088
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89089
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89090


40.

 

   Campbell Biology : 11th ed. 

 
 Tác giả: Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. 

Wasserrman, Peter V. Minorsky, Rebecca B. Orr 

 Thông tin xuất bản: New York : Pearson, 2017 

 Mô tả vật lý: 1488 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780134093413 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89091 

 
       “Đọc sách có thể không giàu, nhưng không đọc, chắc chắn 

nghèo!” 
 

41. 

 

   Biology : an everyday experience 

 
 Tác giả: Fujita 

 Thông tin xuất bản: New York : Macmillan/McGraw-Hill, 

1995 

 Mô tả vật lý: 744 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0028272897 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89092 
 

       “Bạn cô đơn ư? Đừng lo lắng. Mọi cuốn sách đều sẵn sàng kết 

thân với bạn!” 

42. 

 

   Biology: the living science 

 
 Tác giả: Kenneth R. Miller, Joseph S. Levine 

 Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson/Prentice Hall, 

1998 

 Mô tả vật lý: 974 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0134155637 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89093 

 
       “Một vài người nói họ chỉ sống có một lần trong đời. Đó là vì 

họ đã không đọc sách” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89091
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89092
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89093


43. 

 

   Biology : 7th ed. 

 
 Tác giả: Neil Campbell, Jane Reece 

 Thông tin xuất bản: New York : Pearson/Benjamin 

Cummings, 2005 

 Mô tả vật lý: 368 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0805371710 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89094 

 
       “Những cuốn sách là máy bay, tàu hỏa và con đường. Chúng là 

điểm đến, là hành trình và là nhà” 
 

44. 

 

   Conceptual chemistry : understanding our world of 

atoms and molecules : 4th ed. 

 
 Tác giả: John A. Suchocki 

 Thông tin xuất bản: Boston : Prentice Hall, 2011 

 Mô tả vật lý: 481 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780136054535 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89095 
 

      “Nghệ thuật đọc sách là nghệ thuật tư duy với ít nhiều sự 

giúp đỡ của người khác…” 
 

45. 

 

   Microbiology : an Introduction : 11th ed. 

 
 Tác giả: Gerard Tortora, Berdell Funke, Christine Case 

 Thông tin xuất bản: New York : Pearson Education, 2013 

 Mô tả vật lý: 818 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0321733606 

 Ký hiệu tài liệu: 579 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: h https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89096 

 
       “Ai đọc sách mà không biết được nhiều hơn những điều viết 

trong sách, người đó mới sử dụng sách có một nửa. Sách làm trí tuệ 

con người sâu sắc hơn và sáng sủa hơn” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89094
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89095
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89095


46. 

 

Fruits basket : Vol. 5 

 
 Tác giả: Carol Mattson Porth 

 Thông tin xuất bản: Philadelphia : Lippincott, 1998 

 Mô tả vật lý: 1409 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0397554133 

 Ký hiệu tài liệu: 616.07 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89097 

 
       "Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ 

mở ra cho bạn.” 
 

47. 

 

   Introduction to microbiology : a case history approach : 

3rd ed. 

 
 Tác giả: John L. Ingraham, Catherine A. Ingraham 

 Thông tin xuất bản: Australia : Brooks Cole, 2004 

 Mô tả vật lý: 816 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0534394655 

 Ký hiệu tài liệu: 579 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89098 
 

       "Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi 

khỏi những rắc rối của cuộc đời.” 
 

48. 
50174 

   Microbiology 

 
 Tác giả: Raúl J. Cano, Jaime S. Colomé 

 Thông tin xuất bản: New York : West Pub. Co., 1986 

 Mô tả vật lý: 888 p. : illustrated ; 27 cm. 

 ISBN: 0314852239 

 Ký hiệu tài liệu: 576 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89099 

 
       "Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn sách hay khi bạn giở đến 

trang cuối cùng và cảm thấy như mình vừa chia tay một người 

bạn.” 
 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89097
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89098
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89099


49. 

50172 
   Essentials of Microbiology 

 
 Tác giả: Raúl J. Cano, Jaime S. Colomé 

 Thông tin xuất bản: New York : West Pub. Co., 1988 

 Mô tả vật lý: 649 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0314605347 

 Ký hiệu tài liệu: 576 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89100 

 
       “Sách là nguồn cảm hứng bất tận. Sách giúp chúng ta tìm lại 

bản thân mình, giúp ta mạnh mẽ để vượt qua nỗi sợ, sự khó khăn 

đang gặp phải và mạnh mẽ để bước tiếp” 
 

50. 

 

   Conceptual chemistry : understanding our world of 

atoms and molecules : 5th ed. 
 Tác giả: John A. Suchocki 

 Thông tin xuất bản: Boston : Prentice Hall, 2014 

 Mô tả vật lý: 573 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780321804419 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89101 

 
       “Bí quyết để tạo nên một cuộc sống cân bằng hoàn hảo là một 

tay giữ một tách trà và tay còn lại giữ một cuốn sách” 

51. 

 

   Biology : concept and connections : 6th ed. 

 
 Tác giả: Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Lawrence G. 

Mitchell, Martha R. Taylor, Jean L. Dickey 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson/Benjamin- 

Cummings, 2008 

 Mô tả vật lý: 928 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780321489845 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89102 
 

       “Chỉ trong sách, con người mới biết đến sự thật, tình yêu và cái 

đẹp hoàn hảo” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89100
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89101
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89102


52. 

 

   Biology : 5th ed. 

 
 Tác giả: Neil Campbell, Jane Reece, Lawrence G. Mitchell 

 Thông tin xuất bản: New York : Pearson/Benjamin 

Cummings, 1999 

 Mô tả vật lý: 1175 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0805365737 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89103 

 
       "Đằng sau sự thành công công của một người đàn ông, là hình 

dáng của một người phụ nữ. Còn đằng sau sự thành công của bất kì 

ai là ít nhất một cuốn sách, hay cả một giá sách”  

53. 

 

   Molecular cell biology : 5th ed. 
 Tác giả: Harvey Lodish, Arnold Berk, Paul Matsudaira, [et 

al.] 

 Thông tin xuất bản: New York : W H Freeman & Co (Sd), 

2004 

 Mô tả vật lý: 973 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0716743663 

 Ký hiệu tài liệu: 571.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       "Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc”  

54. 

 

   Microbiology : an introduction : 10th ed. 

 
 Tác giả: Gerard Tortora, Berdell Funke, Christine Case 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson Education/Benjamin 

Cummings, 2010 

 Mô tả vật lý: 812 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780321550071 

 Ký hiệu tài liệu: 579 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       "Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay 

lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt”  

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89103
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104


55. 

 

   Thinking about psychology : the science of mind and 

behavior : 3rd ed. 

 
 Tác giả: Charles T. Blair-Broeker, Randal M. Ernst, David 

G. Myers 

 Thông tin xuất bản: New York : Worth Publishers, 2013 

 Mô tả vật lý: 652 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9781429233262 

 Ký hiệu tài liệu: 150 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       "Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và 

qua những cuốn sách ta đọc”  

56. 

 

   Thinking about psychology : the science of mind and 

behavior : 4th ed. 

 
 Tác giả: Charles T. Blair-Broeker, Randal M. Ernst, David 

G. Myers 

 Thông tin xuất bản: New York : Worth Publishers, 2019 

 Mô tả vật lý: 577 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9781464186547 

 Ký hiệu tài liệu: 150 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       "Nếu tôi có quyền thế, tôi sẽ đem sách mà gieo rắc khắp mặt 

địa cầu như người ta gieo lúa trong luống cày vậy”  

57. 

 

   Foundations of physiological psychology with CD : 5th ed. 

 
 Tác giả: Neil R. Carlson 

 Thông tin xuất bản: Boston : Allyn & Bacon, 2002 

 Mô tả vật lý: 560 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0205334350 

 Ký hiệu tài liệu: 612.8 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       "Những người đọc sách tuy chưa thành danh nhưng cũng đã có 

một tư cách cao thượng, những người làm điều thiện, tuy không 

mong báo đáp nhưng tự trong lòng khoan khoái”  

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104


58. 

 

   Pathophysiology : concepts of altered health states : 6th 

ed.  

 
 Tác giả: Carol Mattson Porth, Mary Pat Kunert 

 Thông tin xuất bản: Philadelphia : Lippincott, 2002 

 Mô tả vật lý: 1525 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0781728819 

 Ký hiệu tài liệu: 616.07 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       "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. 

 

   Calculus for biology and medicine : 2nd ed. 

 
 Tác giả: Claudia Neuhauser 

 Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson 

education/Prentice Hall, 2004 

 Mô tả vật lý: 919 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0130455164 

 Ký hiệu tài liệu: 515 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       "Không có gì có thể thay thế văn hóa đọc”  

60. 

 

   Understanding children and adolescents : 3rd ed. 

 
 Tác giả: Judith A. Schickedanz, David I. Schickedanz, 

Peggy D. Forsyth, G. Alfred Forsyth 

 Thông tin xuất bản: Boston : Allyn and Bacon, 1998 

 Mô tả vật lý: 742 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0205198007 

 Ký hiệu tài liệu: 305.231 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       "Tôi đọc lòi cả mắt và vẫn không đọc được tới một nửa... người 

ta càng đọc nhiều, người ta càng thấy còn nhiều điều cần phải 

đọc”  

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104


61. 

 

   Chemistry in the community : ChemCom : wraparound 

teacher's edition : 4th ed. 

 
 Tác giả: American Chemical Society 

 Thông tin xuất bản: New York : W.H. Freeman, 2002 

 Mô tả vật lý: 639 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0716739186 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       "Những cuốn sách khiến bạn có tư duy sắc bén hơn, cuộc sống 

thú vị hơn, tinh thần nâng cao hơn, mức độ cang thẳng giảm đi và 

trái tim biết động lòng trắc ẩn hơn”  

62. 

 

   Campbell Biology : 9th ed. 

 
 Tác giả: Jane B. Reece, Lisa A. Urry, Michael L. 

Cain,..[et.al] 

 Thông tin xuất bản: Boston : Benjamin Cummings, 2011 

 Mô tả vật lý: 1464 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780321558237 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       "Một cuốn sách là một giấc mơ mà bạn cầm trong tay”  

63. 

 

   Microbiology : an Introduction : brief edition 

 
 Tác giả: Gerard Tortora, Berdell Funke, Christine Case 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson Education, 2005 

 Mô tả vật lý: 672 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0805377530 

 Ký hiệu tài liệu: 579 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       "Sách là nguồn cảm hứng bất tận. Sách giúp chúng ta tìm lại 

bản thân mình, giúp ta mạnh mẽ để vượt qua nỗi sợ, sự khó khăn 

đang gặp phải và mạnh mẽ để bước tiếp”  
 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104


64. 

 

   Biology : an everyday experience : teacher wraparound 

edition 

 
 Tác giả: Albert Kaskel, Paul J. Hummer, Lucy Daniel 

 Thông tin xuất bản: New York : Glencoe/McGraw-Hill, 

1995 

 Mô tả vật lý: 744 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0028272900 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       " Bí quyết để tạo nên một cuộc sống cân bằng hoàn hảo là một 

tay giữ một tách trà và tay còn lại giữ một cuốn sách”  

65. 

 

   Essentials of human diseases and conditions : 7th ed. 

 
 Tác giả: Margaret Schell Frazier, Jeanette Drzymkowski 

 Thông tin xuất bản: China : Elsevier Inc, 2021 

 Mô tả vật lý: 738 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780323712675 

 Ký hiệu tài liệu: 616 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       "Sách là máy bay, là tàu lửa, là con đường. Chúng là điểm đến, 

là hành trình. Chúng cũng chính là nhà”  

66. 

 

   Campbell Biology : 10th ed. 

 
 Tác giả: Jane B. Reece, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, 

..[et.al] 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2014 

 Mô tả vật lý: 1279 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780321775658 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       "Những cuốn sách không phải được tạo ra với mục đích là 

những thứ đồ đạc trong nhà, nhưng chẳng có gì khác ngoài sách 

làm ngôi nhà lại đẹp đẽ đến thế”  

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104


67.

 

   Microbiology : an introduction : 12th ed. 

 
 Tác giả: Gerard Tortora, Berdell Funke, Christine Case 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson Education, 2016 

 Mô tả vật lý: 810 p. : illustrated ; 25 cm. 

 ISBN: 9780321929150 

 Ký hiệu tài liệu: 579 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       "Nghệ thuật đọc sách là nghệ thuật tư duy với ít nhiều sự giúp 

đỡ của người khác…”  

68. 

 

   Porth's pathophysiology : concepts of altered health 

states : 9th ed. 

 
 Tác giả: Sheila C. Grossman, Caro Mattson Porth 

 Thông tin xuất bản: Philadelphia : Lippincott Williams 

and Wilkins, 2014 

 Mô tả vật lý: 1648 p. : illustrated ; 27 cm. 

 ISBN: 9781451146004 

 Ký hiệu tài liệu: 616.079 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 
       "Ai đọc sách mà không biết được nhiều hơn những điều viết 

trong sách, người đó mới sử dụng sách có một nửa. Sách làm trí tuệ 

con người sâu sắc hơn và sáng sủa hơn”  

69. 

 

   Gerontologic nursing : 6th ed. 

 
 Tác giả: Sue E. Meiner, Jennifer J. Yeager 

 Thông tin xuất bản: India : Elsevier, 2019 

 Mô tả vật lý: 651 p. : illustrated ; 27 cm. 

 ISBN: 9780323498111 

 Ký hiệu tài liệu: 618.970231 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 
 

       "Một cuốn sách thực sự hay nên đọc trong tuổi trẻ, rồi đọc lại 

khi đã trưởng thành, và một nửa lúc tuổi già, giống như một tòa 

nhà đẹp nên được chiêm ngưỡng trong ánh bình minh, nắng trưa và 

ánh trăng”  

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104


70. 

 

   Child development : a topical approach : 1st ed. 

 
 Tác giả: Diane E. Papalia, Dana Gross, Ruth Duskin 

Feldman 

 Thông tin xuất bản: Boston : Mcgraw-Hill College, 2003 

 Mô tả vật lý: 497 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 007231639X 

 Ký hiệu tài liệu: 305.231 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       "Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy 

nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ra, đem nó truyền cho 

người khác và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người”  

71.

 

   Biology : the living science : teacher's edition 

 
 Tác giả: Kenneth R. Miller, Joseph S. Levine 

 Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall, 1998 

 Mô tả vật lý: 556 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0134342356 

 Ký hiệu tài liệu: 574 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 
 

       "Bạn cô đơn ư? Đừng lo lắng. Mọi cuốn sách đều sẵn sàng kết 

thân với bạn!”  

72. 

 

   Campbell biology : concepts & connections : 7th ed. 

 
 Tác giả: Jane Reece, Martha Taylor, Eric Simon, Jean 

Dickey 

 Thông tin xuất bản: Boston : Benjamin Cummings, 2012 

 Mô tả vật lý: 779 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0321696816 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       "Đọc sách cho tâm trí cũng cần như thể dục cho cơ thể”  

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104


73. 

 

   Chemistry in the community : ChemCom : a project of 

the American Chemical Society : teacher's edition : 6th ed. 

 
 Tác giả: American Chemical Society 

 Thông tin xuất bản: New York : W.H. Freeman, 2012 

 Mô tả vật lý: 777 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9781429227070 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
      “Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người”  

74. 

 

   Biology : concept and connections : 5th ed. 

 
 Tác giả: Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Martha R. 

Taylor, Eric J. Simon   

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Pearson/Benjamin 

Cummings, 2006 

 Mô tả vật lý: 783 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0805371605 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       "Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn sách hay khi bạn giở đến 

trang cuối cùng và cảm thấy như mình vừa chia tay một người 

bạn”  

75. 

 

   Success in practical/vocational nursing : from student to 

leader : 9th ed. 
 Tác giả: Aidairo 

 Thông tin xuất bản: Missouri : Elsevier, 2021 

 Mô tả vật lý: 358 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780323683722 

 Ký hiệu tài liệu: 610.730 693 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       “Để cho con một hòm vàng không bằng dạy cho con một quyển 

sách hay” 
 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104


76. 

 

   Essentials of human anatomy & physiology : 11th ed. 

 
 Tác giả: Elaine N. Marieb 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2015 

 Mô tả vật lý: 632 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780321919007 

 Ký hiệu tài liệu: 612 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       “Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người” 

77. 

 

   Principles of anatomy and physiology : the maintenance 

and continuity of the human body : Vol.4 

 
 Tác giả: Gerard J. Tortora, Sandra R Grabowski, Bryan H. 

Derrickson 

 Thông tin xuất bản: New York : Jonh Wiley & Sons, 2003 

 Mô tả vật lý: 454 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 978-0471229346 

 Ký hiệu tài liệu: 612 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104 

 
       “Cần phải yêu mến và tin vào sách. Cần rèn luyện cho mình 

thói quen thực hành và kỹ năng dùng sách để làm việc” 

78. 

 

   Biology : concepts and connections : 5th ed. 

 
 Tác giả: Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Martha R. 

Taylor, Eric J. Simon 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson education, 2008 

 Mô tả vật lý: 781 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780321512444 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89243 

 
       "Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt 

vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89104
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89243


79. 

 

   Chemistry : in the community : volume 1 : units 0-4 : 6th 

ed. 
 Tác giả: American Chemical Society 

 Thông tin xuất bản: USA : American Chemical Society, 

2012 

 Mô tả vật lý: 582 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780578627670 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89245 

 
       “Tất cả những gì con người làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo 

tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách”  
 

80. 

 

   Campbell biology : concepts & connections : 10th ed. 
 Tác giả: Martha R. Taylor, Eric J. Simon, Jean L. Dickey, 

Kelly A. Hogan 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2021 

 Mô tả vật lý: 928 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780135269169 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89248 
 

       “Đọc sách có thể không giàu, nhưng không đọc, chắc chắn 

nghèo!” 

81. 

 

   Chemistry : in the community : volume 2 : units 5-7 : 6th 

ed. 
 Tác giả: American Chemical Society 

 Thông tin xuất bản: USA : American Chemical Society, 

2012 

 Mô tả vật lý: 358 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 978-0578627687 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89246 

 
       “Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài 

quá khứ” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89245
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89248
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89246


82.  

 

   Campbell biology : concept and connections : 8th ed. 

 
 Tác giả: Jane B. Reece, Martha R. Taylor, Eric J. Simon, 

Jean L. Dickey 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2015 

 Mô tả vật lý: 928 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 978-0133930368 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89138 

 
       "Tôi đọc lòi cả mắt và vẫn không đọc được tới một nửa... người 

ta càng đọc nhiều, người ta càng thấy còn nhiều điều cần phải 

đọc”  

83. 

 

   Porth's pathophysiology : concepts of altered health 

states : 10th ed. 

 
 Tác giả: Tommie L. Norris 

 Thông tin xuất bản: Philadelphia : LWW, 2019 

 Mô tả vật lý: 1688 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9781496377555 

 Ký hiệu tài liệu: 616.079 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89223 

 
       “Gặp được một quyển sách hay, nên mua liền dù đọc được hay 

không đọc được, vì sớm muộn gì cũng cần đến nó” 

84. 

 

   Campbell biology : concepts & connections : 10th ed. 

 
 Tác giả: Martha Taylor, Eric Simon, Jean Dickey, Kelly 

Hogan, Jane Reece 

 Thông tin xuất bản: UK : Pearson, 2022 

 Mô tả vật lý: 825 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9781292401348 

 Ký hiệu tài liệu: 570 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89239 

 
       “Sau một giờ đọc sách thì nỗi đau khổ nào của tôi cũng biến 

mất” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89138
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89223
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89239


85. 

 

   Chemistry : in the community : 6th ed. 

 
 Tác giả: American Chemical Society 

 Thông tin xuất bản: New York : W. H. Freeman, 2012 

 Mô tả vật lý: 777 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9781429219525 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89220 

 
       “Thích đọc sách tức là biết đánh đổi những giờ phút buồn tẻ 

không thể tránh được trong cuộc đời lấy những giờ phút lý thú” 

86. 

 

   General, organic, and biological chemistry : structures of 

life : Global ed. 

 
 Tác giả: Karen C. Timberlake 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2016 

 Mô tả vật lý: 960 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 1292096195 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89219 
 

       “Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có 

ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới” 

87. 

 

   Chemistry : an introduction to general, organic, and 

biological chemistry : 13th ed. 

 
 Tác giả: Karen C. Timberlake 

 Thông tin xuất bản: New York : Pearson, 2018 

 Mô tả vật lý: 664 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780134421353 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/67140 
 

       “Cần phải yêu mến và tin vào sách. Cần rèn luyện cho mình 

thói quen thực hành và kỹ năng dùng sách để làm việc” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89220
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89219
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/67140


88. 

 

   Principles of anatomy and physiology : 10th ed. 

 
 Tác giả: Gerard J. Tortora, Sandra R Grabowski 

 Thông tin xuất bản: New York : Jonh Wiley & Sons, 2003 

 Mô tả vật lý: 1248 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0471415014 

 Ký hiệu tài liệu: 612 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89251 

 
       Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt 

cho ta một điều hay” 

89. 

 

   Physiology of behavior : 10th ed. 

 
 Tác giả: Neil R. Carlson 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2010 

 Mô tả vật lý: 730 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0205666272 

 Ký hiệu tài liệu: 612.8 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89145 
 

       Thế giới vô cùng vĩ đại. Cặp mắt của bạn chỉ thấy được 

một phần nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy bạn hãy tìm lấy các 

sự kiện ở trong sách. Hãy tích lũy đều đặn hàng ngày các sự 

kiện ấy” 

90. 

 

   Chemistry : a molecular approach : 5th ed. : your 

textbook - in a binder- ready edition 

 
 Tác giả: Nivaldo J. Tro 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2020 

 Mô tả vật lý: 1165 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780134989693 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89343 

 
       “Thư viện là kho tàng chứa tất cả của cải tinh thần của loài 

người” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89251
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89145
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89343


91. 

 

   Foundations of physiological psychology : 4th ed. 

 
 Tác giả: Neil R. Carlson 

 Thông tin xuất bản: Boston : Prentice Hall, 1999 

 Mô tả vật lý: 560 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 020528311X 

 Ký hiệu tài liệu: 612.8 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89228 

 
       “Đọc sách không nhiều thì gan dạ không vững mà can đảm 

không lớn, lý nghĩa sâu sắc không tinh thì tâm địa không tế nhị” 

92. 

 

   Pathophysiology ; 6th ed. 

 
 Tác giả: Jacquelyn L. Banasik, Lee-ellen C. Copstead 

 Thông tin xuất bản: Canada : Elsevier, 2019 

 Mô tả vật lý: 1200 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780323354813 

 Ký hiệu tài liệu: 616.079 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89235 
 

       “Những quyển sách làm say mê ta đến tận tủy, chúng nói 

chuyện với ta, cho ta những lời khuyên và liên kết với ta bởi một 

tình thân thật sống động và nhịp nhàng” 

93. 

 

   Microbiology : with diseases by body system : 3rd ed. 

 
 Tác giả: Leoz 

 Thông tin xuất bản: Boston : Benjamin Cummings, 2012 

 Mô tả vật lý: 803 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780321712714 

 Ký hiệu tài liệu: 579 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89261 
 

       “Chỉ nên coi việc đọc sách là sự gợi ý, sự nhắc nhở nhận từ 

những người thông thái từng trải, tựa hồ trái táo của Adam Eva 

kích thích sự sống phát triển” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89228
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89235
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89261


94. 

 

   Microbiology : principles and applications : 3rd ed. 

 
 Tác giả: Jacquelyn G. Black 

 Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall, 1996 

 Mô tả vật lý: 790 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0132300044 

 Ký hiệu tài liệu: 579 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89252 

 
       “Đọc sách có thể không giàu, nhưng không đọc, chắc chắn 

nghèo!” 

95. 

 

   Microbiology : an introduction : 10th ed. 

 
 Tác giả: Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. 

Case 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson education, 2010 

 Mô tả vật lý: 812 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780321584205 

 Ký hiệu tài liệu: 579 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89254 

 
       “Kết hợp những điều hiểu biết với những kinh nghiệm và kiến 

thức sẵn có - đó là nguyên tắc cần thiết khi lựa chọn sách” 

96. 

 

   Introduction to microbiology : 2nd ed. 
 Tác giả: John L. Ingraham, Catherine A. Ingraham 

 Thông tin xuất bản: Autralia : Brooks/Cole, 2000 

 Mô tả vật lý: 804 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0534552242 

 Ký hiệu tài liệu: 616.01 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89257 

 
       “Để cho con một hòm vàng không bằng dạy cho con một quyển 

sách hay” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89252
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89254
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89257


97. 

 

   General, organic, and biological chemistry : structures of 

life : 3rd ed. 

 
 Tác giả: Karen C. Timberlake 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson education, 2010 

 Mô tả vật lý: 936 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780136054542 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89237 

 
       “Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có 

ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới” 

98. 

 

   Child development : a topical approach : 1st ed. 

 
 Tác giả: Robert S. Feldman 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2014 

 Mô tả vật lý: 590 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780205923496 

 Ký hiệu tài liệu: 305.231 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89217 

 
       “Cần phải yêu mến và tin vào sách. Cần rèn luyện cho mình 

thói quen thực hành và kỹ năng dùng sách để làm việc” 

99. 

 

   Exploring the dimensions of human sexuality : 6th ed. 

 
 Tác giả: Jerrold S. Greenberg, Clint E. Bruess, Sara B. 

Oswalt 

 Thông tin xuất bản: Burlington : Jones & Bartlett 

Learning, 2017 

 Mô tả vật lý: 824 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9781284081541 

 Ký hiệu tài liệu: 155.3 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89218 

 
       “Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho 

ta một điều hay” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89237
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89217
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89218


100. 

 

   Essentials of human diseases and conditions : 6th ed. 

 
 Tác giả: Margaret Schell Frazier, Jeanette Drzymkowski 

 Thông tin xuất bản: Canada : Saunders, 2016 

 Mô tả vật lý: 976 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780323228367 

 Ký hiệu tài liệu: 616 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89249 

 
       “Một cuốn sách dù dở đến đâu ta cũng thu lượm được vài điều 

đặc biệt của nó” 

101. 

 

   Nutrition : an applied approach : 2nd ed. 

 
 Tác giả: Janice Thompson, Melinda Manore 

 Thông tin xuất bản: Boston : Benjamin Cummings, 2009 

 Mô tả vật lý: 840 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780321512185 

 Ký hiệu tài liệu: 612.3 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89281 

 
       “Chỉ trong sách, con người mới biết đến sự thật, tình yêu và cái 

đẹp hoàn hảo” 

102. 

 

   Nutrition : concepts & controversies : 16th ed. 

 
 Tác giả: Frances Sienkiewcz Sizer, Ellie Whitney 

 Thông tin xuất bản: Canada : Cengage Learning, 2022 

 Mô tả vật lý: 880 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780357727614 

 Ký hiệu tài liệu: 612.3 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89283 

 
       “Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi 

khỏi những rắc rối của cuộc đời” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89249
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89281
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89283


103. 

 

   Perspectives on pathophysiology 

 
 Tác giả: Lee-Ellen C. Copstead 

 Thông tin xuất bản: London : Harcourt, 1995 

 Mô tả vật lý: 1222 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0721638465 

 Ký hiệu tài liệu: 616.07 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89280 

 
       “Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện 

của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết” 

104. 

 

   Understanding normal and clinical nutrition : 10th ed. 

 
 Tác giả: Sharon Rady Rolfes, Kathryn Pinna, Ellie Whitney 

 Thông tin xuất bản: Australia : Cengage Learning, 2015 

 Mô tả vật lý: 1220 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9781285458762 

 Ký hiệu tài liệu: 741.5942 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89284 

 
       “Có thể bỏ lỡ một bữa cơm nếu bạn phải làm thế, nhưng đừng 

bỏ lỡ một cuốn sách” 

105. 

 

   Fundamentals of anatomy & physiology : 7th ed. 

 
 Tác giả: Frederic H. Martini, William C. Ober, …[et.al] 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson Academic 

Computing, 2006 

 Mô tả vật lý: 1264 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0805372989 

 Ký hiệu tài liệu: 612 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89288 

 
       “Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp 

và qua những cuốn sách ta đọc” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89280
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89284
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89288


106. 

 

   Understanding children and adolescents : 4th ed. 

 
 Tác giả: Judith A. Schickedanz, David I. Schickedanz, 

Peggy D. Forsyth, G. Alfred Forsyth 

 Thông tin xuất bản: Boston : Allyn and Bacon, 2001 

 Mô tả vật lý: 716 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 978-0205314188 

 Ký hiệu tài liệu: 305.231 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89308 
 

       “Đọc sách có thể không giàu, nhưng không đọc, chắc chắn 

nghèo!” 

107. 

 

   A child's world : infancy through adolescence : 11th ed. 

 
 Tác giả: Diane E. Papalia, Sally Wendkos Olds, Ruth 

Duskin Feldman 

 Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill, 2008 

 Mô tả vật lý: 640 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780073531977 

 Ký hiệu tài liệu: 305.231 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89303 

 
       “Tôi đọc lòi cả mắt và vẫn không đọc được tới một nửa... người 

ta càng đọc nhiều, người ta càng thấy còn nhiều điều cần phải đọc” 

108. 

 

   A child's world : infancy through adolescence : 13th ed. 

 
 Tác giả: Gabriela Martorell, Diane Papalia, Ruth Duskin 

Feldman 

 Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill, 2014 

 Mô tả vật lý: 504 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780078035432 

 Ký hiệu tài liệu: 305.231 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89306 

 
       “Điều tồi tệ nhất với những cuốn sách mới là chúng ngăn ta 

đọc những cuốn sách cũ” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89308
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89303
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89306


109. 

 

   Dimensions of human sexuality : 5th ed. 

 
 Tác giả: Curtis O. Byer, Louis W. Shainberg, Grace 

Galliano 

 Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill, 1999 

 Mô tả vật lý: 672 p. : illustrated ; 19 cm. 

 ISBN: 069726260X 

 Ký hiệu tài liệu: 306.7 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89295 

 
       “Tất cả những gì con người làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo 

tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách” 

110. 

 

   Chemistry : in the community : unit 1-3 : 4th ed. 

 
 Tác giả: ChemCom 

 Thông tin xuất bản: New York : W. H. Freeman, 2001 

 Mô tả vật lý: 251 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 978-0716738909 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89166 
 

       "Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt 

vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua” 

111. 

 

   Fundamentals of nursing : concepts, process, and 

practice : 4th ed. 

 
 Tác giả: Glenora Erb, Audrey Berman, Shirlee J. Snyder, 

Barbara Kozier 

 Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson, 2004 

 Mô tả vật lý: 1900 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0130455296 

 Ký hiệu tài liệu: 610.73 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89294 

 
       “Đọc là hoạt động xảy ra sau viết: nhẫn nại hơn, lịch duyệt 

hơn, trí tuệ hơn” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89295
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89166
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89294


112. 

 

   Health assessment in nursing : 7th ed. 

 
 Tác giả: Janet R. Weber, Jane H. Kelley 

 Thông tin xuất bản: New York : Wolters Kluwer, 2022 

 Mô tả vật lý: 924 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9781975161156 

 Ký hiệu tài liệu: 616.075 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89292 

 
       “Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với các bộ óc tuyệt 

vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua” 

113. 

 

   Psychiatric/mental health nursing : concepts of care 

 
 Tác giả: Mary C. Townsend 

 Thông tin xuất bản: Philadelphia : F. A. Davis Company, 

1993 

 Mô tả vật lý: 758 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 0803685866 

 Ký hiệu tài liệu: 610.7368 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89169 
 

       “Đọc sách là một trong những niềm vui của cuộc sống, và một 

khi bạn bắt đầu, bạn không thể ngừng lại được, và bạn có biết bao 

nhiêu câu chuyện để chờ đợi” 

114. 

 

   Psychological testing and assessment : an introduction to 

tests and measurements : 10th ed. 

 
 Tác giả: Ronald Jay Cohen, W. Joel Schneider, Renée 

Tobin 

 Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill, 2022 

 Mô tả vật lý: 720 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9781264169139 

 Ký hiệu tài liệu: 150.287 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89290 

 
       “Hãy chỉ cho tôi thấy một gia đình người người đều đọc sách, 

và tôi sẽ cho bạn thấy những người làm thế giới này chuyển dịch” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89292
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89169
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89290


115. 

 

   Social psychology : 5th ed. 

 
 Tác giả: James A. Wiggins, Beverly B. Wiggins, James W. 

Vander Zanden 

 Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 1994 

 Mô tả vật lý: 633 p. : illustrated ; 27 cm. 

 ISBN: 0070669805 

 Ký hiệu tài liệu: 302 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89301 

 
       “Hãy đọc cuốn sách hay nhất trước, nếu không bạn có thể 

chẳng có cơ hội đọc nó đâu” 

116. 

 

   Drugs, society, and human behavior : 9th ed. 

 
 Tác giả: Oakley Ray, Charles Ksir 

 Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill, 2002 

 Mô tả vật lý: 528 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 978-0072319637 

 Ký hiệu tài liệu: 362.29 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89299 
 

       “Hãy đọc nhiều, nhưng không phải đọc nhiều cuốn sách” 

117. 

 

   Drugs, society, and human behavior : 17th ed. 

 
 Tác giả: Carl L. Hart, Charles Ksir 

 Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill, 2018 

 Mô tả vật lý: 464 p. : illustrated ; 25 cm. 

 ISBN: 978-1259913860 

 Ký hiệu tài liệu: 363.29 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89297 

 
       “Không cần phải có thời điểm và địa điểm đúng để đọc sách. 

Khi tâm trạng muốn đọc tới, ta có thể đọc ở bất cứ đâu” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89301
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89299
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89297


118. 

 

   Psychological testing and assessment : an introduction to 

tests and measurements : 9th ed. 

 
 Tác giả: Tobin Renee, Joel Schneider 

 Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2018 

 Mô tả vật lý: 566 p. : illustrated ; 27 cm. 

 ISBN: 9781259870507 

 Ký hiệu tài liệu: 150.287 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89336 

 
       “Không có người bạn nào trung thành như cuốn sách” 

119. 

 

   Chemistry : matter and its changes : 5th ed. 

 
 Tác giả: James E. Brady, Frederick A. Senese 

 Thông tin xuất bản: New York : Wiley, 2009 

 Mô tả vật lý: 1048 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780470120941 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89333 
 

       “Không gì tốt hơn việc đọc và hấp thu càng ngày càng nhiều tri 

thức” 

120. 

 

   Conceptual chemistry : understanding our world of 

atoms and molecules : 3rd ed. 

 
 Tác giả: John Suchocki 

 Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson, 2007 

 Mô tả vật lý: 673 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 978-0805382211 

 Ký hiệu tài liệu: 540 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89331 
 

       “Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà tất cả mọi người đều 

đọc, bạn chỉ có thể nghĩ tới điều tất cả mọi người đều nghĩ tới” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89336
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89333
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89331
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