Công ty BMF Global Co. xin trân trọng giới thiệu Từ điển phục vụ cho công việc Phiên
– Biên dịch chuyên nghiệp & là công cụ đắc lực giúp tăng cường khả năng giao tiếp
trong các ngành khoa học kỹ thuật.

Từ điển thuật ngữ khoa học Nhật – Việt (Anh)
Số lượng từ:
Đơn vị biên tập:
Nhà xuất bản:

khoảng 1 vạn từ
Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Nagaoka, Nhật Bản
Shumpusha, Nhật Bản

Số trang:
587 trang
Kích thước:
20.6 x 15 x 3.8 cm
Xuất bản lần đầu ngày 28 tháng 7 năm 2008
Đơn vị phát hành tại Việt Nam: Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Phương Đông, Trường Đại
học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Là từ điển thuật ngữ khoa học Nhật – Việt đầu tiên được phát hành tại Nhật Bản và
tại Việt Nam.

Bao gồm từ chuyên môn thuộc 11 lĩnh vực: kiến trúc, xây dựng, điều khiển, điện,
truyền thông, công nghệ thông tin, hàng hải, cơ khí, hóa học, vật lý, số học.

Nội dung gồm 3 phần:
 Nhật – Việt – Anh (tra theo thứ tự âm đọc ABC trong tiếng Nhật, có chữ Nhật kèm
theo)
 Việt – Nhật (tiếng Nhật viết bằng chữ la tinh)
 Anh – Nhật (tiếng Nhật viết bằng chữ la tinh)
 Phụ lục kèm theo: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, bảng ký hiệu đơn vị

Giá bán chính thức tại Việt Nam: 200,000 VNĐ

Xin mời tham khảo trang web giới thiệu sản phNm bằng tiếng Nhật & tiếng Anh
http://www.bmfglobal.com/dictionary_japan.html
http://www.bmfglobal.com/dictionary_english.html
Tham khảo nội dung sách:
http://www.amazon.co.jp/gp/reader/4861101492/ref=sib_rdr_ex?ie=UTF8&p=S00K&j
=0#reader-page
Quý vị có nhu cầu mua sản phNm xin vui lòng đặt mua qua trang web trên, trong đó đề
nghị ghi rõ: họ tên, địa chỉ, số lượng đặt mua, số ĐT, email, tên công ty/trường, phương
thức thanh toán...
Quyền lợi khi mua sản ph m:
Được tham dự miễn phí 01 khóa học về Tiếng Nhật thương mại tại trường ĐHNN –
ĐHQG Hà Nội (dự định tổ chức vào tháng 12 năm 2009)
Sinh viên đang học tại các trường Cao đẳng, Đại học được giảm giá 10% (cần xuất
trình thẻ Sinh viên)
Tham gia hỗ trợ trực tuyến trên Yahoo Messenger qua trao đổi với chuyên gia ngôn
ngữ tiếng Nhật – Anh (ID: JVdictionary)

Số lượng phát hành có hạn, mời quý vị sớm đặt hàng để có sản ph m
ngay !
Đại lý phân phối chính thức:
Công ty BMF Global Co., Ltd.
Tel.: 04 3767 5560 / Fax: 04 3767 5493
Email: bmfglobal@bmfglobal.com

