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Biểu mẫu 18 

PHỤ LỤC 2 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 522/TB-ĐHGTVT ngày 25/5/2020 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh) 

 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do Trường tổ chức biên soạn  

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo 

trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

1.  An toàn điện 2020  

2.  Kỹ thuật điện 2020  

3.  Mạch điện 1 2020  

4.  Mạch điện 2 2020  

5.  Máy điện 1 2020  

6.  Máy điện 2 2020  

7.  Thực tập tay nghề điện 2020  

8.  Quản lý khai thác cảng 2020  

9.  Lý thuyết giáo dục thể chất 2020  

10.  Thiết kế luồng đường thủy 2020  

11.  Thí nghiệm Cơ học đất 2020  

12.  Kỹ thuật số 2020  

13.  Lý thuyết tín hiệu 2020  

14.  Công nghệ kim loại 2020  

15.  Vật liệu kỹ thuật 2020  

16.  Kinh tế vi mô 2020  

17.  Kinh tế vĩ mô 2020  

18.  Anten & Truyền sóng 2020  

19.  Thí nghiệm vật liệu xây dựng 2020  

20.  Kỹ thuật điều khiển hiện đại: Matlab và ứng dụng 2019  

21.  Thiết kế đường ô tô- Phần 1 2019  

22.  Khai thác sửa chữa các hệ thống tàu thủy 2019  

23.  Máy điện - Thiết bị điện tàu thủy 2019  

24.  Cao áp tàu thủy 2019  

25.  Nguyên lý kế toán 2019  

26.  Thường thức đường sắt 2019  
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STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo 

trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

27.  Bài giảng thi công cầu 2018  

28.  Điện tàu thủy 2018  

29.  
Giáo trình qui hoạch giao thông đường thủy và cơ 

sở hạ tầng 
2018  

30.  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2018  

31.  
Hướng dẫn tính toán cầu bê tông cốt thép (Thiết 

kế theo TCVN 11823:2017) 
2018  

32.  Khai thác dữ liệu 2018  

33.  Quản lý hoạt động khai thác hầm giao thông 2018  

34.  
Cầu dầm hộp bê tông cốt thép phân đoạn lắp ghép 

dự ứng lực 
2017  

35.  Thiết kế bê tông cốt thép theo ACI318-14 2017  

36.  
Cầu bê tông cốt thép: Thiết kế theo AASHTO 

LRFD - 2012 
2017  

37.  
Đo bóc và kiểm soát khối lượng công trình xây 

dựng 
2017  

38.  Kỹ thuật nhiệt 2017  

39.  Ô nhiễm không khí 2017  

40.  Bài giảng các Công ước quốc tế 2016  

41.  Bài giảng hệ điều hành nâng cao (lưu hành nội bộ) 2016  

42.  Bài tập trắc nghiệm vật lý đại cương (Vật lý 1) 2016  

43.  Động cơ Diesel tàu thủy - Tập 1 2016  

44.  Kinh tế vận tải và Logistics 2016  

45.  Nền và móng công trình 2016  

46.  Quản trị doanh nghiệp xây dựng 2016  

47.  
Thành ngữ giao tiếp chuẩn trong hàng hải của 

IMO 
2015  

48.  Bài giảng đại số 2015  

49.  Bài giảng giải tích 1 2015  

50.  Bài giảng giải tích 2 2015  

51.  Bài giảng vật lý đại cương - Vật lý 1 2015  

52.  Bài giảng vật lý đại cương - Vật lý 2 2015  

53.  Bài giảng xác suất thống kê 2015  
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STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo 

trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

54.  Bài tập lý thuyết tàu thủy 2015  

55.  Bài tập trắc nghiệm vật lý đại cương - Vật lý 1 2015  

56.  Cơ sở pháp lý của quản lý kinh tế 2015  

57.  Công ước quốc tế về hàng hải 2015  

58.  Đấu thầu trong hoạt động xây dựng 2015  

59.  Địa kỹ thuật 2015  

60.  
Giáo trình địa chất - Cơ học đất - Nền móng (ài 

liệu dùng cho hệ chính quy) 
2015  

61.  Hệ thống lạnh và điều hòa không khí 2015  

62.  Lập trình hệ thống thông tin (Tài liệu tham khảo) 2015  

63.  Lý thuyết tàu thủy - Tập 1 2015  

64.  Quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng 2015  

65.  Quản trị vận tải đa phương thức 2015  

66.  Thiết bị điện tử dẫn đường hàng hải 2015  

67.  Thiết kế hệ thống điện tàu thủy 2015  

68.  Tự động điều khiển tàu thủy 2015  

69.  Ổn định tàu biển 2014  

70.  Mạng máy tính và truyền thông 2014  

71.  Vở bài tập hình học họa hình 2014  

72.  An toàn sinh mạng và trách nhiệm xã hội 2014  

73.  Bài giảng chi tiết đại cương hàng hải 2014  

74.  Bài giảng Công ước quốc tế về hàng hải 2014  

75.  Bài giảng đại số 2014  

76.  Bài giảng giải tích 1 2014  

77.  
Bài giảng Phương pháp tính: Tài liệu dùng cho 

sinh viên hệ Cao đẳng, khối ngành kỹ thuật 
2014  

78.  
Bài giảng Toán cao cấp: Dành cho khối ngành 

kinh tế 
2014  

79.  

Bài giảng toán Hàng hải: Tài liệu dùng cho sinh 

viên hệ Cao đẳng, Đại học ngành điều khiển tàu 

biển 

2014  

80.  Bài giảng toán kinh tế 2014  

81.  Bảo hiểm hàng hải: Sử dụng cho sỹ quan quản lý 2014  
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STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo 

trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

ngành Điều khiển tàu biển 

82.  
Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho sỹ quan hàng 

hải ngành boong theo công ước STCW 78/2010 
2014  

83.  
Cập nhật bồi dưỡng sỹ quan hàng hải ngành máy 

tàu: Theo công ước STCW 19782010 
2014  

84.  Chăm sóc y tế 2014  

85.  Chữa cháy nâng cao 2014  

86.  Cơ bản tàu dầu 2014  

87.  Cơ bản tàu khí hóa lỏng 2014  

88.  Cơ bản tàu Tanker: Theo Model Course 1.01 2014  

89.  Colreg 72 2014  

90.  Dẫn tàu an toàn 2014  

91.  

Điện - Điện tử tàu thủy: Chương trình bồi dưỡng, 

cập nhật kiến thức điện - điện tử tàu biển (Dành 

cho Sỹ quan quản lý máy theo công ước STCW 

782010) 

2014  

92.  Điều động tàu 2014  

93.  Động cơ Diesel tàu thủy 2014  

94.  Động lực tàu thủy 2014  

95.  Hàng hóa: Dành cho Sĩ quan quản lý Boong 2014  

96.  
Hệ thống tự động: Chương trình bồi dưỡng, cập 

nhật kiến thức điện - điện tử tàu biển 
2014  

97.  Hệ thống tự động tàu thủy: Dành cho SQQL Máy 2014  

98.  Huấn luyện viên chính 2014  

99.  Khai thác các hệ thống điện tàu thủy 2014  

100.  Khai thác hệ động lực tàu thủy 2014  

101.  Khai thác thông tin và chỉ báo hải đồ điện tử 2014  

102.  Khẩn cấp cứu nạn 2014  

103.  
Kỹ thuật cứu sinh (Theo chương trình huấn luyện 

IMO Model Cousre 1.19) 
2014  

104.  Kỹ thuật dự báo hỏng hóc 2014  

105.  
Luật hàng hải: Tài liệu sử dụng cho sỹ quan hàng 

hải mức TNQL 
2014  

106.  Luật hàng hải cho ngành máy tàu: Tài liệu dành 2014  
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STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo 

trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

cho lớp sỹ quan quản lý máy 

107.  
Lý thuyết tàu thủy: Giáo trình dành cho sinh viên 

ngành kinh tế vận tải biển 
2014  

108.  
Marketing trong doanh nghiệp xây dựng giao 

thông 
2014  

109.  Máy lạnh và điều hòa không khí 2014  

110.  Máy phụ tàu thủy 2014  

111.  Nâng cao tàu dầu 2014  

112.  Nâng cao tàu hóa chất: Theo Model Course 1.04 2014  

113.  Nâng cao tàu khí hóa lỏng 2014  

114.  Nghiệp vụ quản lý (Boong) 2014  

115.  
Nghiệp vụ quản lý: Dành cho sỹ quan mức trách 

nhiệm quản lý ngành máy 
2014  

116.  Nghiệp vụ trên bè cứu sinh, xuồng cứu nạn 2014  

117.  Nhận thức an ninh: Tàu biển 2014  

118.  Nồi hơi và thiết bị trao đổi nhiệt tàu thủy 2014  

119.  
Phòng cháy chữa cháy: Theo chương trình huấn 

luyện 1.20 của IMO 
2014  

120.  Quản lý nguồn lực buồng lái 2014  

121.  Quản lý nguồn lực buồng máy 2014  

122.  Quan sát và đồ giải Radar 2014  

123.  Sơ cứu y tế 2014  

124.  Sơ cứu y tế cơ bản 2014  

125.  Sỹ quan an ninh tàu biển 2014  

126.  Thiết bị đồ giải Radar tự động - ARPA 2014  

127.  
Thiết bị khả trình PLC và thiết bị truyền thông 

công nghiệp 
2014  

128.  Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể 2014  

129.  
Tin học ứng dụng: Sử dụng cho ngành Điều khiển 

tàu biển 
2014  

130.  Tổ chức sửa chữa 2014  

131.  Trạm phát điện 2014  

132.  Tuabin tàu thủy 2014  
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STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo 

trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

133.  Vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tổng quát 2014  

134.  Xuồng cứu nạn cao tốc 2014  

135.  
Anh văn chuyên ngành lớp Sỹ quan quản lý: Bài 

giảng 
2013  

136.  Bài giảng giải tích 1 2013  

137.  Bài giảng lý thuyết hàm biến phức 2013  

138.  
Bài giảng phân tích và thiết kế theo phương pháp 

hướng đối tượng: Tài liệu dùng cho hệ ĐH, CĐ 
2013  

139.  Bài giảng tin học đại cương: Lưu hành nội bộ 2013  

140.  Bài tập trắc nghiệm vật lý đại cương: Vật lý 1 2013  

141.  Đại lý tàu biển và giao nhận hàng hóa 2013  

142.  Đấu thầu trong hoạt động xây dựng 2013  

143.  Giáo trình đại cương hàng hải 2013  

144.  Giáo trình địa văn hàng hải I 2013  

145.  Giáo trình địa văn hàng hải II 2013  

146.  Giáo trình địa văn hàng hải III 2013  

147.  Giáo trình hệ thống truyền lực trên ô tô 2013  

148.  Thiết kế tối ưu tàu thủy 2013  

149.  Bài giảng luật hàng hải 2013  

 


