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GIỚI THIỆU SÁCH MỚI - CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, KẾ TOÁN 

1. 

 

     Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại : hệ 

tuyến tính : Q.1 

 Tác giả: Nguyễn Thương Ngô 

 Thông tin xuất bản: H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2009 

 Mô tả vật lý: 341 tr. : minh họa ; 24 cm 

 ISBN: 935048991381 

 Ký hiệu tài liệu: 629.8 

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

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89345 

 

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

nghèo!” 

2. 

 

     Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại : hệ 

xung số : Q.2 

 Tác giả: Nguyễn Thương Ngô 

 Thông tin xuất bản: H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2009 

 Mô tả vật lý: 200 tr. : minh họa ; 24 cm 

 ISBN: 935048991398 

 Ký hiệu tài liệu: 629.8 

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

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89346 

 

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

thân với bạn!” 

3 

 

      Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại 

: Hệ tối ưu - Hệ thích nghi : Q.4 
 Tác giả: Nguyễn Thương Ngô 

 Thông tin xuất bản: H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2009 

 Mô tả vật lý: 250 tr. : minh họa ; 24 cm 

 ISBN: 935048991411 

 Ký hiệu tài liệu: 629.8 

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

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89347 
 

       “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/89345
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89346
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89347


4. 

 

     Bài tập điều khiển tự động 
 Tác giả: Nguyễn Công Phương, Trương Ngọc Tuấn 

 Thông tin xuất bản: H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2013 

 Mô tả vật lý: 446 tr. : minh họa ; 29 cm 

 ISBN: 935048920046 

 Ký hiệu tài liệu: 629.8076 

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

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89348 

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

điểm đến, là hành trình và là nhà”  

5. 

 

     Giáo trình Đo lường cảm biến : lý thuyết - thực hành 
 Tác giả: Nguyễn Vũ Quỳnh, Phạm Quang Huy 

 Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2020 

 Mô tả vật lý: 448 tr. : minh họa ; 24 cm 

 ISBN: 9786049816574 

 Ký hiệu tài liệu: 629.89 

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

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89349 

 

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

giúp đỡ của người khác…” 

6. 

 

     Thiết kế hệ thống HMI/SCADA với TIA Portal 
 Tác giả: Trần Văn Hiếu 

 Thông tin xuất bản: H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020 

 Mô tả vật lý: 394 tr. : minh họa ; 24 cm 

 ISBN: 9786046715467 

 Ký hiệu tài liệu: 629.89 

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

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89350 
 

    “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/89348


7 

 

     Lập trình và vận hành máy điều khiển số - CNC 

 
 Tác giả: Dương Xuân Biên, Mai Ngọc Anh 

 Thông tin xuất bản: H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022 

 Mô tả vật lý: 310 tr. : minh họa ; 27 cm. 

 ISBN: 9786046722038 

 Ký hiệu tài liệu: 621.9023 

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

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89351 
 
     "Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ 

mở ra cho bạn.” 

8. 

 

     Thực hành ảo vận hành máy tiện và máy phay CNC 
 Tác giả: Nguyễn Văn Tường 

 Thông tin xuất bản: H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2013 

 Mô tả vật lý: 129 tr. : minh họa ; 27 cm. 

 ISBN: 935048920930 

 Ký hiệu tài liệu: 621.9 

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

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89352  
 
     "Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi 

khỏi những rắc rối của cuộc đời.” 

9. 

 

   Lập trình và giám sát mạng truyền thông công nghiệp 

và scada 
 Tác giả: Đỗ Việt Dũng, Đoàn Huỳnh Công Sơn, Nguyễn 

Hồng Hoanh, Phạm Quang Huy 

 Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2019 

 Mô tả vật lý: 440 tr. : minh họa ; 24 cm. 

 ISBN: 9786049816574 

 Ký hiệu tài liệu: 629.89 

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

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89353 

 
    "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/89353


10. 

 

     Mạng truyền thông công nghiệp và scada : lý thuyết - 

thực hành 
 Tác giả: Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy 

 Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2019 

 Mô tả vật lý: 447 tr. : minh họa ; 24 cm. 

 ISBN: 9786049830464 

 Ký hiệu tài liệu: 629.89 

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

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89354 

 
    “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. 

 

   Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu - 

SCADA 
 Tác giả: Đặng Tiến Trung, Vũ Quang Hồi 

 Thông tin xuất bản: H. : Xây dựng, 2020 

 Mô tả vật lý: 120 tr. : minh họa ; 26 cm. 

 ISBN: 9786048231514 

 Ký hiệu tài liệu: 621.310285 

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

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89355 

 
    “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. 

 

   Cơ sở đo lường và lý thuyết điều khiển tự động quá 

trình công nghệ 
 Tác giả: Nguyễn Minh Huệ, Nguyễn Đức Trung, Phan 

Minh Thuỵ 

 Thông tin xuất bản: H. : Bách khoa Hà Nội, 2018 

 Mô tả vật lý: 160 tr. : minh họa ; 26 cm. 

 ISBN: 9786049504525 

 Ký hiệu tài liệu: 629.80711 

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

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89356 

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

đẹp hoàn hảo” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89354
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89355
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89356


13. 

 

   Kế toán tài chính 
 Tác giả: Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa, Phạm Ngọc Toàn, 

Trần Thị Thanh Hải 

 Thông tin xuất bản: Tp.HCM. : Tài chính, 2018 

 Mô tả vật lý: 907 tr. : minh họa ; 27 cm. 

 ISBN: 9786047918966 

 Ký hiệu tài liệu: 657.0711 

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

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89357  

 
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. 

 

     Nguyên lý kế toán : tái bản lần thứ 9 

 
 Tác giả: Võ Văn Nhị, Phạm Ngọc Toàn, Trần Thị Thanh 

Hải,...[et.al] 

 Thông tin xuất bản: Tp.HCM. : Tài chính, 2018 

 Mô tả vật lý: 324 tr. : minh họa ; 27 cm. 

 ISBN: 9786047919420 

 Ký hiệu tài liệu: 657 

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

Linh (Tầng 06) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89358 

 
      “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.” 

 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89358



