
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

 THƯ VIỆN 

 

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI - CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ 

1. 

 

     Real estate development : principles and process : 5th ed. 

 Tác giả: Mike E. Miles, Laurence M. Netherton, Adrienne 

Schmitz 

 Thông tin xuất bản: Washington : Urban Land Institute, 

2015 

 Mô tả vật lý: 390 p. : Illustrated ; 27 cm. 

 ISBN: 9780874203431 

 Ký hiệu tài liệu: 333.73150973 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89359 
 

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

nghèo!” 

2. 

 

     Advertising and promotion : an integrated marketing 

communications perspective : 9th ed. 

 Tác giả: George E. Belch, Michael A. Belch 

 Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin, 2012 

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

 ISBN: 978007340486 

 Ký hiệu tài liệu: 659.1 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89360 

 

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

thân với bạn!” 
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      Advertising and promotion : an integrated marketing 

communications perspective : 10th ed. 
 Tác giả: George E. Belch, Michael A. Belch 

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

2015 

 Mô tả vật lý: 842 p. : Illustrated ; 29 cm 

 ISBN: 9780078028977 

 Ký hiệu tài liệu: 659.1 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89361  

 “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/89359
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89360
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89361


4. 

 

     The digital marketing handbook : deliver powerful 

digital campaigns : 1st ed. 
 Tác giả: Simon Kingsnorth 

 Thông tin xuất bản: London : Kogan Page Limited, 2022 

 Mô tả vật lý: 274 p. : Illustrated ; 24 cm 

 ISBN: 9781398603394 

 Ký hiệu tài liệu: 658.87 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89362 
 

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

điểm đến, là hành trình và là nhà”  

5. 

 

     Sold : every real estate agent's guide to building a 

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

Siegesmund 

 Thông tin xuất bản: U.S.A : BiggerPockets Publishing, 

2020 

 Mô tả vật lý: 205 p. : Illustrated ; 24 cm. 

 ISBN: 9781947200371 

 Ký hiệu tài liệu: 333.330688 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89363 
 

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

giúp đỡ của người khác…” 

6. 

 

     The managers guide to distribution channels 
 Tác giả: Linda Gorchels, Edward Marien, Chuck West 

 Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2004 

 Mô tả vật lý: 225 p. : Illustrated ; 24 cm. 

 ISBN: 0071428682 

 Ký hiệu tài liệu: 658.87 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89364 
 
    “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/89362
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     Sense & respond : how successful organizations listen to 

customers and create new products continuously 
 Tác giả: Jeff Gothelf, Josh Seiden 

 Thông tin xuất bản: Boston : Harvard Business Preview 

Press, 2017 

 Mô tả vật lý: 253 p. : Illustrated ; 24 cm. 

 ISBN: 9781633691889 

 Ký hiệu tài liệu: 658.812 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88994 
 
     "Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ 

mở ra cho bạn.” 

8.  

 

     Container handling in automated yard blocks : an 

integrative approach based on time information 
 Tác giả: Filip Covic 

 Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer, 2019 

 Mô tả vật lý: 312 p. : Illustrated ; 24 cm. 

 ISBN: 9783030052904 

 Ký hiệu tài liệu: 387.1068 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89365 
 
     "Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi 

khỏi những rắc rối của cuộc đời.” 

9. 
 

 

   The art & craft of PR : creating the mindset and skills 

to succeed in public relations today 
 Tác giả: Sandra Stahl 

 Thông tin xuất bản: New York : LID Publishing Inc, 2018 

 Mô tả vật lý: 185 p. : Illustrated ; 21 cm. 

 ISBN: 9780999187104 

 Ký hiệu tài liệu: 659.2 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89366 
 

    "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/89366


10. 

 

     Your first 365 days in real estate : how to build a 

successful real estate business (starting with nothing) 
 Tác giả: Shelley Zavitz 

 Thông tin xuất bản: Boston : Harriman House, 2011 

 Mô tả vật lý: 151 p. : Illustrated ; 24 cm. 

 ISBN: 9780857197603 

 Ký hiệu tài liệu: 333.33023 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89367 
 

    “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. 

 

   Procurement principles and management : 11th ed. 
 Tác giả: Peter Baily, David Farmer, Barry Crocker, David 

Jessop, David Jones 

 Thông tin xuất bản: United Kingdom : Pearson Education, 

2015 

 Mô tả vật lý: 594 tr. : Illustrated ; 27 cm. 

 ISBN: 9781292016016 

 Ký hiệu tài liệu: 658.72 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89368 
 

    “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. 

 

   Digital business models : concepts, models, and the 

alphabet case study 
 Tác giả: Bernd W. Wirtz 

 Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer, 2019 

 Mô tả vật lý: 247 p. : illustrated ; 24 cm. 

 ISBN: 9783030130046 

 Ký hiệu tài liệu: 658.400113 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89369 
 

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

đẹp hoàn hảo” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89367
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89368
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89369


13. 

E  

   Smart cities and smart governance : towards the 22nd 

century sustainable city : 1st ed. 
 Tác giả: Elsa Estevez, Theresa A. Pardo, Hans Jochen 

Scholl 

 Thông tin xuất bản: Cham : Springer, 2022 

 Mô tả vật lý: 381 p. : illustrated ; 24 cm. 

 ISBN: 9783030610357 

 Ký hiệu tài liệu: 307.1216 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89370  
 

 “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. 

 

     Supply chain logistics management : 5th ed.  
 Tác giả: Donald Bowersox, David Closs, M. Bixby Cooper, 

John C. Bowersox 

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

2020 

 Mô tả vật lý: 462 p. : illustrated ; 27 cm. 

 ISBN: 9781260547825 

 Ký hiệu tài liệu: 658.7 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89371 

 
      “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. 

 

   Purchasing and supply chain management : 10th ed. 
 Tác giả: Kenneth Lysons, Brian Farrington 

 Thông tin xuất bản: United Kingdom : Pearson Education, 

2020 

 Mô tả vật lý: 716 p. : illustrated ; 27 cm. 

 ISBN: 9781292317915 

 Ký hiệu tài liệu: 658.72 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89372 

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

sách hay” 

http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?search-author-txt=%22Estevez%2C+Elsa%22
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89371
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89372


16. 

 

     Investment real estate : finance & asset management : 

2nd ed. 

 
 Tác giả: Fred Prassas 

 Thông tin xuất bản: Chicago : Institute of Real Estate 

Management, 2019 

 Mô tả vật lý: 377 p. : illustrated ; 24 cm. 

 ISBN: 9781572032736 

 Ký hiệu tài liệu: 332.6324 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89373 

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

17.  

 

      Digital marketing strategy : an integrated approach to 

online marketing : 2nd ed. 

 
 Tác giả: Simon Kingsnorth 

 Thông tin xuất bản: London : Kogan Page Limited, 2019 

 Mô tả vật lý: 364 p. : illustrated ; 24 cm. 

 ISBN: 9780749484224 

 Ký hiệu tài liệu: 658.872  

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89374 

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

18. 

 

     Management of shipping companies 

 
 Tác giả: Ioannis Theotokas 

 Thông tin xuất bản: London : Routledge, Taylor & Francis 

Group, 2018 

 Mô tả vật lý: 309 tr. : illustrated ; 24 cm. 

 ISBN: 9781138190108 

 Ký hiệu tài liệu: 387.544068 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89375 

 
      “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/89373
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89374
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89375


19. 

 

     Marketing places : attracting investment, industry, and 

tourism to cities, states, and nations 

 
 Tác giả: Philip Kotler, Donald H. Haider, Irving J. Rein 

 Thông tin xuất bản: New York : Free Press, 1993 

 Mô tả vật lý: 388 p. : illustrated ; 24 cm. 

 ISBN: 9780743236362 

 Ký hiệu tài liệu: 338.6042 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89376 

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

vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua” 

20. 

 

     Asset management handbook for real estate portfolios 

 
 Tác giả: R. M. Santucci 

 Thông tin xuất bản: U.S.A : Xlibris LLC, 2013 

 Mô tả vật lý: 207 p. : illustrated ; 24 cm. 

 ISBN: 9781483682860 

 Ký hiệu tài liệu: 332.6324 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89377 

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

tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách” 

21. 

 

 

      Commercial real estate power brokers : interviews 

with the best in the business 

 
 Tác giả: Jim Gillespie 

 Thông tin xuất bản: South Carolina : CreateSpace 

Independent Publishing Platform, 2018 

 Mô tả vật lý: 246 p. : illustrated ; 24 cm. 

 ISBN: 9781984194855 

 Ký hiệu tài liệu: 333.3387 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89378 

 
       "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/89376
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89377
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89378


22. 

 

      Artful design : technology in search of the sublime : 1st 

ed. 
 Tác giả: Ge Wang 

 Thông tin xuất bản: Boston : Benjamin Cummings, 2012 

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

 ISBN: 9781503600522 

 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/89379 

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

không biết đọc” 
 

23. 

 

      Intermodal freight transport and logistics : 1st ed. 

 
 Tác giả: Jason Monios, Rickard Bergqvist 

 Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 2017 

 Mô tả vật lý: 274 p. : illustrated ; 24 cm. 

 ISBN: 9781498785129 

 Ký hiệu tài liệu: 385.72068 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89380 

 
       “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. 
 

 

    The ultimate marketing and PR book : understand your 

customers, master digital marketing, perfect public 

relations 
 Tác giả: Eric Davies, Nick Smith, Brian Salter 

 Thông tin xuất bản: London : Teach Yourself, 2018 

 Mô tả vật lý: 473 p. : illustrated ; 24 cm. 

 ISBN: 9781473683976 

 Ký hiệu tài liệu: 658.8 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89381 

 
       “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/89379
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89380
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89381


 

25. 

 

    An introduction to management science : quantitative 

approaches to decision making : 16th ed. 

 
 Tác giả: Jeffrey D. Camm, James J. Cochran, Michael J. 

Fry, Jeffrey W. Ohlmann, David R. Anderson 

 Thông tin xuất bản: Australia : Cengage, 2022 

 Mô tả vật lý: 788 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780357715468 

 Ký hiệu tài liệu: 658.4033 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89382 

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

26. 

 

    An introduction to management science : quantitative 

approaches to decision making : 15th ed. 

 
 Tác giả: Jeffrey D. Camm, James J. Cochran, Michael J. 

Fry, Jeffrey W. Ohlmann, David R. Anderson 

 Thông tin xuất bản: Australia : Cengage, 2019 

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

 ISBN: 9781337406529 

 Ký hiệu tài liệu: 658.4033 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89383 
       “Cuộc gặp gỡ tình cờ với một cuốn sách, có thể thay đổi hẳn số 

phận một con người”  

27. 

 

   Out of many : a history of the American people, brief 

edition, combined volume : 6th ed.   
 Tác giả: John Mack Faragher, Mari Jo Buhle, Daniel H. 

Czitrom, Susan H. Armitage 

 Thông tin xuất bản: Boston : Prentice Hall, 2012 

 Mô tả vật lý: 857 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9780205010639 

 Ký hiệu tài liệu: 973 

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

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89384 
       "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/89382
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89383
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89384


28. 

 

   Statistics for the behavioral sciences : 10th ed. 

 
 Tác giả: Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau 

 Thông tin xuất bản: Boston : Cengage Learning, 2017 

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

 ISBN: 9781305504912 

 Ký hiệu tài liệu: 519.50243 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89385 

 
       “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. 

 

   Management information systems : managing the digital 

firm : 14th ed. 

 
 Tác giả: Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2017 

 Mô tả vật lý: 604 p. : illustrated ; 28 cm. 

 ISBN: 9780133898163 

 Ký hiệu tài liệu: 658.4038011 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88004 

 
       “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. 

 

   Port management and operations : 1st ed. 

 
 Tác giả: Maria G. Burns 

 Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 2015 

 Mô tả vật lý: 381 p. : illustrated ; 25 cm. 

 ISBN: 9781482206753 

 Ký hiệu tài liệu: 387.1068 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89387 

 
       “Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người” 
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31. 

 

   Instructor's manual with test bank and solutions to 

accompany statistics for the behavioral sciences : a first 

course for students of psychology and education : 2nd ed. 

 
 Tác giả: Frederick J. Gravetter, Larry B. Wallnau 

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

 Mô tả vật lý: 265 p. : illustrated ; 26 cm. 

 ISBN: 0314655107 

 Ký hiệu tài liệu: 519.50243 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89388 

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

họ đã không đọc sách” 

32. 

 

   Instructor's manual with test bank, solutions and 

transparency masters to accompany statistics for the 

behavioral sciences : a first course for students of 

psychology and education : 3rd ed. 

 
 Tác giả: Frederick J. Gravetter, Larry B. Wallnau 

 Thông tin xuất bản: New York : W.H. Freeman, 1992 

 Mô tả vật lý: 305 p. : illustrated ; 26 cm. 

 ISBN: 0314002065 

 Ký hiệu tài liệu: 519.50243 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89389 
       "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. 

 

   Introduction to the smart factory: and practical tips for 

its implementation 

 
 Tác giả: Nicola Accialini 

 Thông tin xuất bản: U.S.A : Independently published, 

2021 

 Mô tả vật lý: 79 p. : illustrated ; 21 cm. 

 ISBN: 9798712571468 

 Ký hiệu tài liệu: 658.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89390 
       "Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi 

khỏi những rắc rối của cuộc đời”  
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   SEO fundamentals for small business owners 

 
 Tác giả: Dean Scaduto 

 Thông tin xuất bản: U.S.A : Dino's Digital, 2022 

 Mô tả vật lý: 88 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9798528466552 

 Ký hiệu tài liệu: 658.022 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89391 

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

ta một điều hay”  

 

35. 

 

   Smart manufacturing : principles and applications 

 
 Tác giả: Vincent Gao 

 Thông tin xuất bản: U.S.A : Independently published, 

2021 

 Mô tả vật lý: 191 p. : illustrated ; 27 cm. 
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 Ký hiệu tài liệu: 670 
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Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89392 

 
       "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”  
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   Study guide and SPSS manual to accompany Statistics 

for the behavioral sciences : 2nd ed. 
 Tác giả: Jennifer Coleman, Byron Reischl, Susan A. Nolan, 

Thomas E. Heinzen 

 Thông tin xuất bản: New York : Worth Publishersn, 2012 

 Mô tả vật lý: 328 p. : illustrated ; 29 cm. 

 ISBN: 9781429280297 

 Ký hiệu tài liệu: 519.50243 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 254 Nguyễn Văn 

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89393 
       "Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ 

mở ra cho bạn”  
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   Product development and management : body of 

knowledge : a guidebook for training and certification : 2nd 

ed. 
 Tác giả: Allan Anderson, Teresa Jurgens-Kowal, Stephen 

Atherton,..[et.al] 

 Thông tin xuất bản: U.S.A : Product Development & 

Management Association, 2020 
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       "Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được lựa chọn; chọn lựa 

càng nhiều, thưởng thức càng nhiều”  
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