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BẢN GIỚI THIỆU TÓM TẮT CÁC MÔN HỌC 

CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ DỆT MAY K2002 
 

1) VẬT LIỆU DỆT 

 

 1 . Tên môn học   : VẬT LIỆU DỆT 

2 . Mã số môn học   : 204008 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  :  

 6 . Các môn học trước  :   

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

 [1]. Vật liệu dệt - Nguyễn Văn Lân - 1995. 

 [2] M.Le Fustec, Technologie des matieres et industries textile, Eyrolles. 

[3] Menachem Lewin, Eli M. Pearce. Fiber Chemistry.- Marcel Dekker, Inc,  

                 New York and Basel, 1985.  

 

 8 . Nội dung :  
 Những kiến thức cơ bản về vật liệu dệt trong may mặc và kỹ thuật, các loại vật liệu 

dệt, các đặc tính cơ, lý, hoá,  công nghệ sản xuất  chúng . 

 The  basic knowledge of textile materials in garment and in technical fabric, the kinds 

of textile materials, physical mechanical chemical properties, manufacturing processes. 

 

2) CÔNG NGHỆ DỆT THOI 

 

           1 . Tên môn học  : CÔNG NGHỆ DỆT THOI 

 2 . Mã số môn học   : 204009 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : 

           6 . Các môn học trước : Đại cƣơng công nghệ dệt may 2 (204018) 

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1] . Nguyễn Ngọc Chính và nhóm tác giả. Giáo trình công nghệ và thiết bị dệt .-  

         Trƣờng Đại Học Bách Khoa Hà Nội. 1989 

[2] . Huỳnh văn Trí. Công nghệ dệt thoi. NXB ĐHQGTPHCM, 2002. 

[3] . Trần Nhật Chƣơng, Nguyễn Văn Lân. Đại cƣơng công nghệ sợi dệt tập 2 . -   

        NXBĐH  và THCN Hà Nội, 1968. 

 

 8 . Nội dung :  
 Môn học cung cấp kiến thức cơ bản cho sinh viên về sự hình thành vải và những nhân 

tố ảnh hƣởng đến. Trên cơ sở lý thuyết này, trình bày những phƣơng pháp công nghệ, cách 

tính toán đặc trƣng cho từng công đoạn : quấn ống, mắc, hồ, xe sợi, chuẩn bị sợi ngang, 

dệt… của dây chuyền công nghệ dệt thoi và thiết bị đi kèm. Ngoài ra môn học còn giới thiệu 

một số dây chuyền công nghệ tƣơng ứng với một số dạng sản phẩm đặc biệt, một số thiết bị 
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tiên tiến và ứng dụng của chúng trong các dây chuyền công nghệ dệt tại các xí nghiệp dệt 

hiện có. 

 Providing basic knowledges about the forming of weaving patterns and related factors. 

Based on technical theories, present calculations for each stage in the process such as 

winding, warping, sizeing, twisting in the preparation for weaving… and the machines in the 

flow-chart, besides, present some out-standing processes for special products, some new 

machinery with advanced technology in textile enterprises. 

 

3) CÔNG NGHỆ DỆT KIM 

 

1 . Tên môn học       : CÔNG NGHỆ DỆT KIM 

 2 . Mã số môn học       : 204010 

 3 . Phân phối tiết học      : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : 

 6 . Các môn học trước      : Đại cƣơng công nghệ Dệt-May 1 (204015) 

 7 . Tên tài liệu tham khảo    : 

[1].   Nguyễn Phƣơng Diễm, Đặng Thị Phƣơng.    Công nghệ dệt kim.  Đại Học  

         Bách Khoa Hà Nội, 1989.      

[2].   Lê Hữu Chiến.    Máy dệt kim.  Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 1996. 

[3].   Huỳnh văn Trí. Công nghệ dệt kim, NXB ĐHQG TPHCM,2003. 

[4].   Samuel Raz.    Warp knitting production.  Copyright by Melliand  

         textilberichte GmbH, Heidelberg/germany, 1987. 

[5].   Iyer / Mammel / Schãch.    Circular knitting.  Meisenbach Bamberg, 1992. 

[6].   Samuel Raz.    Flat knitting – the new generation.  Meisenbach  Bamberg , 

         1991.   

8 . Nội dung :  

Giới thiệu các phƣơng pháp tạo vòng cơ bản, quá trình công nghệ trên các loại 

máy dệt kim chính và các loại vải chính trong sản xuất dệt kim. 

 

 

 

 

4) VẬT LIỆU VẢI KỸ THUẬT, VẢI KHÔNG DỆT 

 

 1 . Tên môn học  : VẬT LIỆU VẢI KỸ THUẬT, VẢI KHÔNG DỆT 

2 . Mã số môn học   : 204013 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  :  

 6 . Các môn học trước  :  - Vật liệu dệt. (204008) 

           - Sức bền vật liệu 1 (809026).  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1] J.W.S Hearle,J.J. Thwaites, J. Amirbayat, “ Flexible Fiber Assembly”, 1992 

[2] Trần Cảnh Dũng, “ Giáo trình vật liệu không dệt”, ĐHKT Tp,HCM, 1996   

[3] Trần Công Thế. Giáo trình công nghệ không dệt. NXB KH&KT, 1999. 
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     8 .  Nội dung :  
 Những kiến thức về vật liệu vải    dùng trong kỹ thuật : trong xây dựng (đƣờng xá, cầu 

cống, đê đập..), trong xử lý môi trƣờng (vải lọc chất lõng, chất khí, bụi), vải địa chất, 

trong nông nghiệp cũng nhƣ các loại composite dệt trong các cấu trúc căng chịu tải bao 

gồm các đặc tính công nghệ, phƣơng pháp sản xuất và tính toán ứng xử cơ học và một số 

thông số của chúng.  

 The  knowledge of fabrics  using in technical fields :  construction , environmental 

treatment  (filtration), geotextile and the textile composite in the pretension structures 

vv.. - Engineering characteristics,  processing and manufacturing; calculating  their 

mechanical behaviour and principal parameters. 

 

5) CÔNG NGHỆ NHUỘM – IN BÔNG 

 

 1 . Tên môn học   : CÔNG NGHỆ NHUỘM – IN BÔNG 

 2 . Mã số môn học   : 204014 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : 

 6 . Các môn học trước  : - Vật liệu dệt (204008),- Hóa dệt 3 (204026) 

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1] . Chemical technology of  fibreus materials.  Moscow,  1987. 

[2] . A. Henry, Rutherford.    The application of vat dyes.   American association  

        of textile chemists and colorists,  1953. 

[3] . Technical information Sumikaron colors.   Basic Sumitomo chemical. 

[4] . Cao Hữu Trƣợng. Thông tin kỹ thuật nhuộm vải sợi pha (nhuộm tận trích).   

        Sumitomo chemical.  Mực màu và in lƣới.    

[5] . Handbook of dyes and pigments.     

[6] . Trần văn Thạnh. Bài giảng Công nghệ nhuộm – in bông . – Trƣờng ĐHKT  

        TPHCM, 1999. 

 8 . Nội dung :  

Lý thuyết về màu sắc. Phân loại thuốc nhuộm, danh pháp thuốc nhuộm. Các 

yếu tố ảnh hƣởng và làm thay đổi màu sắc. Lý thuyết về nhuộm, phƣơng pháp và kỹ 

thuật nhuộm. Lý thuyết về in, phƣơng pháp và kỹ thuật in. 

 

6)  ĐẠI CƯƠNG CÔNG NGHỆ DỆT MAY  1  

 

 1 . Tên môn học   : ĐẠI CƢƠNG CÔNG NGHỆ DỆT MAY  1  

2 . Mã số môn học   : 204015 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : Vật liệu dệt  (204008) 

 6 . Các môn học trước  : 

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1] Nguyễn văn Lân . Đại cƣơng công nghệ sợi dệt 1. NXB . Đại học và Trung    

      học chuyên nghiệp , Hànội , 1964 . 

[2] Nguyễn minh Hà . Bài giảng Đại cƣơng công nghệ dệt may 1. 
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[3] Nguyễn văn Lân , Trần Vu . Kỹ thuật chế biến đay . Trƣờng Đại học Bách  

      Khoa Tp.HCM, 1993. 

[4] Nguyễn minh Hà . Công nghệ kéo sợi , NXB ĐHQG Tp HCM , 2002 . 

 8 . Nội dung :  
 Giới thiệu đại cƣơng về các công nghệ chính trong ngành công nghiệp dệt may nhƣ: 

công nghệ chế biến các loại nguyên liệu kéo sợi, công nghệ sản xuất các  loại sợi bông, len, 

đay, tơ tằm, công nghệ sản xuất các loại tơ, xơ hoá học, công nghệ sản xuất hàng dệt kim và 

công nghệ sản xuất vải không dệt. 

Introducing into main technological process in textile industry as: production raw 

materials for spinning; cotton, woolen, jute, silk yarns; chemical yarns and fibers; knitted and 

non-woven materials.    

 

7) THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU DỆT  

 

 1 . Tên môn học   : THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU DỆT  

 2 . Mã số môn học   : 204016 

3 . Phân phối tiết học  : 1 (0.2.2) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : Vật liệu dệt  (204008) 

 6 . Các môn học trước  :  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1]. Thí nghiệm vật liệu dệt - Nguyễn trung Thu - 1993. 

[2]. Tập các bài thí nghiệm vật liệu dệt -  Lê thị Kiều Liên - 1997. 

[3]. Principle of Textile testing - J.E.Booth - 1968. 

 8 . Nội dung :  
 Phƣơng pháp, qui trình và thiết bị đo lƣờng các thông số cơ, lý, hoá học  của các loại 

vật liệu dệt . 

 Methods, process and instruments  in measuring physical, mechanical, chemical  

characteristics of textile. 

   

8) MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TRONG DỆT MAY 

 

 1 . Tên môn học  : MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TRONG DỆT MAY 

2 . Mã số môn học   : 204017 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : 

 6 . Các môn học trước  :  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1]. Mỹ thuật công nghiệp - Phạm Đỗ Nhật Tiến - 1982. 

 

 8 . Nội dung :  
 Mô tả những qui luật chung về trang trí mỹ thuật, các phƣơng pháp bố trí họa tiết hình 

hoa trong sản phẩm dệt may khi kể đến cấu trúc vật liệu, thiết kế công nghệ, v.v.. trong điều 

kiện sản xuất công nghiệp. 

 



-  14 -  

9) ĐẠI CƯƠNG CÔNG NGHỆ DỆT MAY  2  

 

 1 . Tên môn học   : ĐẠI CƢƠNG CONG NGHỆ DỆT MAY  2  

2 . Mã số môn học   : 204018 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  :  

 6 . Các môn học trước  : Đại cƣơng công nghệ dệt may 1 (204015) 

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1] . Trần Nhật Chƣơng, Nguyễn Văn Lân. Đại cƣơng công nghệ sợi dệt tập 2 . -   

      NXB ĐH  và THCN Hà Nội, 1968. 

[2] . Nguyễn Ngọc Chính và nhóm tác giả. Giáo trình công nghệ và thiết bị dệt    

        Trƣờng Đại Học Bách Khoa Hà Nội. 1989. 

      [3] . Huỳnh văn Trí . Công nghệ dệt thoi.- NXBĐHQG TPHCM, 2002. 

 

 8 . Nội dung :  

Giới thiệu về :  

                                -  Công nghệ chuẩn bị sợi cho dệt. 

                                -  Công nghệ dệt thoi. 

                                -  Công nghệ may công nghiệp. 

-  Công nghệ nhuộm – in – hoàn tất. 

 

10) KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG TRONG NGÀNH DỆT  

 

 1 . Tên môn học  : KỸ THUẬT ĐO LƢỜNG TRONG NGÀNH DỆT  

2 . Mã số môn học   : 204019 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  :  

 5 . Các môn học song hành  :  

 6 . Các môn học trước  : - Vật liệu dệt (204008) 

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1]. J.E. BOOTH, “Principles of textile testing “ , CBS publisher, 1996  

[2]. Trần cảnh Dũng, “ Giáo trình đo lƣờng trong ngành dệt ” , ĐHKT tp HCM,   

       (1999)    

[3]. A. KIRSCHNER , “ Contribution à l’étude de s variables et processus  

       aléatoires associés aux structures textile linéaires ” , Thèse  doctoral es   

       sciences, HDHA, France, 1987 

8 . Nội dung :  
 Các  nguyên lý , phƣơng pháp và kỹ thuật đo lƣờng các thông số hình học, vật lý, cơ 

học các dạng vật liệu dệt khác nhau. Xử  lý và đánh giá các số liệu thực nghiệm. 

 Principles, methods in  measuring mechanical, geometrical, characteristics of many  

different kinds  of textile materials. Treating and evaluating experimental. 

 

11) CÔNG NGHỆ KÉO SỢI  

 

 1 . Tên môn học   : CÔNG NGHỆ KÉO SỢI  
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2 . Mã số môn học   : 204020 

 3 . Phân phối tiết học  : 3 (3.1.6) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : 

 6 . Các môn học trước  : - Đại cƣơng công nghệ dệt may 1 (204015). 

        - Vật liệu dệt   (204008).  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

  [1]. Nguyễn minh Hà. Công nghệ kéo sợi. NXBĐHQG Tp.HCM, 2002. 
           [2]. W.Klein. The Technology of Short- staple Spinning.UK. Textile  

                        Institute,1993. 

           [3] .W.Klein. New Spinning Systems. UK. Textile Institute,1993. 

8 . Nội dung :  
Bản chất các quá trình công nghệ trong ngành kéo sợi : Quá trình làm tơi, tách tạp, 

pha trộn, chải thô, làm đều, loại bỏ xơ ngắn, làm mảnh, tạo độ bền, taọ ống cho bán thành 

phẩm và sản phẩm. 

  Essence of technological process in spinning : openning, cleanning, mixing, blending, 

carding, levelling,combing, drafting, imparting strength,winding . 

 

12) HÓA DỆT 1 

 

 1 . Tên môn học   : HÓA DỆT 1 

2 . Mã số môn học   : 204022 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  :  

 6 . Các môn học trước  :  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

 [1] Lê Xuân Mai, Nguyễn Bạch Tuyết, Thí nghiệm hóa phân tích 

      ĐHBK Tp.HCM,1995      

[2] Ju .Lurie. Handbook of Analytical   chemistry. 

[3] Nguyễn thị Thu Vân. Những bài giảng về hóa học phân tích,  

      ĐHBKTPHCM 1999. 

 

   8 .Nội dung: 

 Là môn thực nghiệm nhằm xác định thành phần và hàm lƣợng các cấu tử trong mẩu 

khảo sát, gồm phân tích định tính và định lƣợng. Phần định lƣợng gồm 2 nhóm phân tích 

chính : 

-  Phƣơng pháp phân tích hóa học. 

-  Phƣơng pháp phân tích hóa lý. 

 

13) THÍ NGHIỆM HÓA DỆT 1 

 

 1 . Tên môn học   : THÍ NGHIỆM HÓA DỆT 1 

2 . Mã số môn học   : 204023 

 3 . Phân phối tiết học  : 1 (0.2.2) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 
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 5 . Các môn học song hành  : Hóa dệt 1 (204022) 

 6 . Các môn học trước  :  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1] Lê Xuân Mai, Nguyễn Bạch Tuyết, Thí nghiệm hóa phân tích 

                 ĐHBK Tp.HCM,1995      

[2] Nguyễn thị Thu Vân. Những bài giảng về hóa học phân tích,  

                 ĐHBKTPHCM 1999. 

   

 8 . Nội dung :  

Là môn thực nghiệm nhằm xác định thành phần và hàm lƣợng các cấu tử trong mẩu 

khảo sát, gồm phân tích định tính và định lƣợng. Phần định lƣợng gồm 2 nhóm phân tích 

chính : 

-  Phƣơng pháp phân tích hóa học. 

-  Phƣơng pháp phân tích hóa lý. 

 

14) HÓA DỆT 2 

 

 1 . Tên môn học   : HÓA DỆT 2 

2 . Mã số môn học   : 204024 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : TN Hóa dệt 2 (204025) 

 6 . Các môn học trước  :  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1]. Đào  Văn Lƣợng, “ Giáo Trình Hoá Lý” tập I, ĐHBK Tp. HCM 1991 

[2]. Trần Khắc Chƣơng, “ Giáo Trình Hoá Keo”, ĐHBK Tp. HCM 1984 

[3]. Mai Hữu Khiêm, Dƣơng Thành Trung, “ Điện Hoá Học” ĐHBK Tp. HCM 1991 

[4]. Mai Hữu Khiêm, “ Giáo trình Hoá Keo”, ĐHBK Tp. HCM 1984 

[5]. E.V. Kiselapva,… “ Bài Tập Hoá Lý”NXB ĐH & THCN Hà Nội, 1979 

 8 . Nội dung :  

 

15) THÍ NGHIỆM HÓA DỆT 2 

 

 1 . Tên môn học   :  THÍ NGHIỆM HÓA DỆT 2 

2 . Mã số môn học   : 204025 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  :  Hóa dệt 2  (204024) 

 6 . Các môn học trước  :  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1]. Đào  Văn Lƣợng, “ Giáo Trình Hoá Lý” tập I, ĐHBK Tp. HCM 1991 

[2]. Trần Khắc Chƣơng, “ Giáo Trình Hoá Keo”, ĐHBK Tp. HCM 1984 

[3]. Mai Hữu Khiêm, Dƣơng Thành Trung, “ Điện Hoá Học” ĐHBK Tp. HCM 1991 

[4]. Mai Hữu Khiêm, “ Giáo trình Hoá Keo”, ĐHBK Tp. HCM 1984 

[5]. E.V. Kiselapva,… “ Bài Tập Hoá Lý”NXB ĐH & THCN Hà Nội, 1979 

 8 . Nội dung :  
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16) HÓA DỆT 3 

 

 1 . Tên môn học   : HÓA DỆT 3 

2 . Mã số môn học   : 204026 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  :   

 5 . Các môn học song hành  :  

 6 . Các môn học trước  : Hoá dệt 1 (204022) 

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1] Hoá Học Hữu Cơ, ĐHBK Tp, HCM, PGS.TS Trần Văn Thạnh 

[2] Cơ Sở Hoá Học Hữu Cơ , M. Kacepso, O. Pobept 

[3] Kỹ Thuật Thực Hành Thí Nghiệm Hữu Cơ – Bộ Môn Hữu Cơ 

 8 . Nội dung :  
  - Cơ sở lý thuyết về hóa hữu cơ : liên kết hóa học trong hữu cơ, các hiệu ứng trong 

hữu cơ, các hiện tƣợng đồng phân và cơ chế phản ứng trong hữu cơ. 

  - Tính chất lý hóa của hợp chất hữu cơ : Alkan, alken, alkin, hợp chất hydrô - các bon 

thơm, dẫn xuất halogen, rƣợu, aldehýt-xeton, axit, hợp chất amin. 

 

 

 

17) THÍ NGHIỆM HÓA DỆT 3 

 

 1 . Tên môn học   : THÍ NGHIỆM HÓA DỆT 3 

2 . Mã số môn học   : 204027 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (0.4.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : Hóa dệt 3(204026) 

 6 . Các môn học trước  :  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1] Hoá Học Hữu Cơ, ĐHBK Tp, HCM, PGS.TS Trần Văn Thạnh 

[2] Cơ Sở Hoá Học Hữu Cơ , M. Kacepso, O. Pobept 

[3] Kỹ Thuật Thực Hành Thí Nghiệm Hữu Cơ – Bộ Môn Hữu Cơ 

 8 . Nội dung :  

  - Cơ sở lý thuyết về hóa hữu cơ : liên kết hóa học trong hữu cơ, các hiệu ứng trong 

hữu cơ, các hiện tƣợng đồng phân và cơ chế phản ứng trong hữu cơ. 

  - Tính chất lý hóa của hợp chất hữu cơ : Alkan, alklen, alkin, hợp chất hydrô - các bon 

thơm, dẫn xuất halogen, rƣợu, aldehýt-xeton, axit, hợp chất amin. 

 

18) HÓA DỆT 4 

 

 1 . Tên môn học   : HÓA DỆT 4 

2 . Mã số môn học   : 204028 

 3 . Phân phối tiết học  : 3 (3.1.6) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  :  



-  18 -  

 6 . Các môn học trước  :  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1]  Polymer Chemistry, Raymond. Seymour, Charles E. Carraher , Marcel  

       Dekker, Inc, 1998   

[2] Introduction to Polymer Science and Technology, Herman S. Kanfman,  

       John Wiley & Sons, 1990  

[3] Physico – Chemistry of Polymers, A.A tager,  Mir Publisher, 1986 

 8 . Nội dung :  
Nội dung của môn học gồm 3 phần chính : 

- Phần thứ nhất cung cấp khái niệm cơ bản về Polymer, phân loại cấu trúc và những 

tính chất đặc trƣng. 

- Phần thứ hai giới thiệu về các phƣơng pháp hóa học tổng hợp Polymer và tính chất 

hóa học của chúng cũng nhƣ các phƣơng pháp ổn định Polymer. 

- Phần thứ ba trình bày các tính chất vật lý cơ bản, các trạng thái vật lý, các tính chất 

cơ học, đặc điểm tính chất dung dịch, hóa dẻo caq1c Polymer và các loại sợi. Các phƣơng 

pháp xác định khối lƣợng phân tử của Polymer. 

 

19) CÔNG NGHỆ GIA CÔNG SỢI HÓA HỌC 

 

 1 . Tên môn học   : CÔNG NGHỆ GIA CÔNG SỢI HÓA HỌC 

 2 . Mã số môn học   : 204029 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : 

 6 . Các môn học trước  : 

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1] Menachem Lewin. Handbook of Fiber Science & Technology. Volume 4:  

      Fiber Chemistry. USA, newYork, 1985. 

[2] V.Usenko. Processing of Man-Made Fibrers. Mir Publishers, Moscow, 1979. 

[3] Huỳnh văn Trí, Huỳnh Tiến Phong và  vv. Công nghệ gia công sợi hóa học,  

      NXB Đại Học Quốc Gia TPHCM, 2003. 

 8 . Nội dung :  
Công nghệ sản xuất các loại tơ sợi hoá học. Các phƣơng pháp gia công chúng nhƣ 

xoắn, làm dún. 

Technology of chemical fiber production. Methods of processing: twisting & texturing.  

 

20) HÓA HỌC THUỐC NHUỘM  

 

 1 . Tên môn học   : HÓA HỌC THUỐC NHUỘM  

2 . Mã số môn học   : 204041 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn tin quyết         

 5 . Các môn học song hành  :  

 6 . Các môn học trước  :   Hóa dệt 2 (204024) 

  - Hóa dệt 3 (204026), Hóa dệt 4 (204028) 
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 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1]. B. F. Bogogki.     Hoá học các chất màu. Moscow, 1982  

[2]. Y.M. Kagan         Hoá học các chất màu. Moscow, 1956 

[3].  Cao Hữu Trƣợng. Hóa học thuốc nhuộm– 1995 

[4]. Trần Văn Thạnh. Hoá hoc hữu cơ. ĐHKT Tp, HCM  

 

 8 . Nội dung :  
 -  Cơ sở lý thuyết về màu sắc. 

    -  Phân loại, danh pháp các thuốc  nhuộm . 

-  Nguyên liệu và các phản ứng cơ bản tổng hợp các chất màu.  

-  Các loại thuốc nhuộm sử dụng trong nhuộm , in bông. 

 

 

21) THÍ NGHIỆM NHUỘM - IN BÔNG 

 

 1 . Tên môn học   : THÍ NGHIỆM NHUỘM - IN BÔNG 

 2 . Mã số môn học   : 2040042 

 3 . Phân phối tiết học  : 1 (0.2.2) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : Công nghệ nhuộm - in bông (204014) 

 6 . Các môn học trước  : 

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

  [1] – Wilfred Ingamells. Colour for Textiles. Society of Dyers and  

                               Colourists, 1993 

  [2] – C.M.Carr . Chemistry of the Textiles industry. Blackie Academic & 

                               Professional. 1995 

 8 . Nội dung :  

- Thực hành nhuộm vải sợi bông, tơ tằm với thuốc nhuộm trực tiếp, hoạt tính,  nhuộm 

vải sợi pha PES/CO  với cặp thuốc nhuộm phân tán – trực tiếp. 

- Thực hành in bông :  in lụa (in trục nền có máng) với thuốc nhuộm hoạt  

tính, pigment, azô. 

-  Đánh giá độ bền sản phẩm nhuộm – in. 

 

22) QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG DỆT MAY 

 

 1 . Tên môn học  : QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG TRONG DỆT MAY 

2 . Mã số môn học   : 701144 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  :  

 6 . Các môn học trước  :  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1].  Bùi Nguyên Hùng, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, 2003. Quản lý chất lƣợng. 
[2]. Bùi Nguyên Hùng, 2000. Phòng ngừa khuyết tật trong sản xuất bằng công cụ thống kê. 

NXB Thống kê. 
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[3]. TCVN, 2000. TCVN ISO 9001:2000, Hệ thống quản lý chất lƣợng – Các yêu cầu, Soát 

xét lần 2. 

[4]. Total Ashok Rao, 1996. Total Quality Management: Across Functional Perspective. John 

Wiley & Sons. 

[5]. Howard Gitlow; Alan Oppenheim & Rosa Opperhein. 1995.Quality Management (Tools 

and Method for Improvement). Second Edition, IRWIN. 

[6]. J.M. Juran, 1993. Quality Planning and Analysis. Third Edition, Mc. Graw-Hill, Inc. 

  
 8 . Nội dung :  

Qua môn học này, sinh viên sẽ nắm đƣợc các yếu tố và quá trình hình thành chất 

lƣợng sản phẩm, các phƣơng pháp quản lý và kiểm tra chất lƣợng sản phẩm. Môn học cũng 

cung cấp các kiến thức về tổ chức hệ thống quản lý chất lƣợng và một số kinh nghiệm quản 

lý ở các quốc gia phát triển. 

Through this course, students will understand elements and process leading to product 

quality, methods of managing and controlling product quality. In addition, knowledge aboutt 

organizing a quality department in a company and experiences if quality issue in developed 

countries is also presented.         

 

23) QUẢN LÝ SẢN XUẤT TRONG DỆT MAY 

 

 1 . Tên môn học   : QUẢN LÝ SẢN XUẤT TRONG DỆT MAY 

2 . Mã số môn học   : 701138 

 3 . Phân phối tiết học  : 3 (3.1.6) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  :  

 6 . Các môn học trước  :  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

 [1]. Bài giảng giới thiệu tại lớp. 

[2]. Đặng Thị Minh Trang, Quản lý sản xuất và tác nghiệp –1996. 

[3]. Các tài liệu về ngành may ở Bộ môn Dệt May. 

[4]. Buffa and Sarin, Modern Production and Operations Management –  

       1987 

 8 . Nội dung :  
Cung cấp cho sinh viên một số cơ bản về lý thuyết hệ thống. Giới thiệu các hoạt động 

liên quan đến chức năng sản xuất của một doanh nghiệp ngành dệt may, bao gồm: các công 

tác hoạch định, quản lý và điều hành sản xuất..  

 

24) THIẾT KẾ VẢI DỆT THOI 

 

           1 . Tên môn học  : THIẾT KẾ VẢI DỆT THOI 

2 . Mã số môn học   : 204031 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  :  

 6 . Các môn học trước  : Công nghệ dệt thoi (204009) 
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 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

                       [1]. Nguyễn Văn Lân ,Thiết kế mặt hàng vải ,NXB .HCM 1985 

[2].  Nguyễn Công Toàn , Thiết kế mặt hàng vải , NXB ĐHQG 

       Tp HCM 2002 

  [3].Watson's Textile Design and Colour - Z. Grosicki - 1998. 

 8 . Nội dung : 

 Trình bày các phƣơng pháp tính tóan các thông số kỹ thuật vải : mật độ , độ mảnh , 

tro.ng lƣợng vải … Trên cơ sở các kiểu dệt cơ bản thiết kế các sản phẩm khác: vải carô, vải 

nhiều lớp , vải jacquard … Tính các thông số qui trính công nghệ dệt. 

           This subject present calculations for the all data of fabric : density, number count, 

weight of fabric …Based on the basic weaving patterns, designs : check fabric, multi fabric, 

jacquard fabric…And calculate data of weaven processing in textile mill. 

 

25) THIẾT KẾ VẢI DỆT KIM 

 

           1 . Tên môn học  : THIẾT KẾ VẢI DỆT KIM 

2 . Mã số môn học   : 204032 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  :  

 6 . Các môn học trước  : Công nghệ dệt kim (204010) 

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1]  Nguyễn Phƣơng Diễm, Đặng Thị Phƣơng.    Công nghệ dệt kim.  Đại Học  

       Bách Khoa Hà Nội, 1989.      

[2].Huỳnh văn Trí . Công nghệ dệt kim, NXBĐHQG TPHCM,2003  

[3]  L. A. Kudriavin.    Laboratory practice in knitting technology.  English  

       translation, Mir publishers, 1985.  

[4]  Samuel Raz.    Warp knitting production.  Copyright by Melliand  

       textilberichte GmbH, Heidelberg/germany, 1987. 

[5]  Iyer / Mammel / Schãch.    Circular knitting.  Meisenbach Bamberg, 1992. 

[6]  Samuel Raz.    Flat knitting – The new generation.  Meisenbach  Bamberg ,    1991.  

 8 . Nội dung : 

-  Cấu tạo, tính chất và phƣơng pháp dệt các kiểu đan cơ bản và dẫn xuất  chính. 

-  Cấu tạo, tính chất và phƣơng pháp dệt các kiểu đan hoa và phối hợp. 

           -  Cơ sở và Phƣơng pháp thiết kế vải dệt kim. 

          - Thiết kế cấu tạo và các thông số kỹ thuật mặt hàng vải dệt kim. 

-  Chọn máy dệt kim. 

-  Tính toán thiết kế dệt trên máy dệt kim. 

 

 

26) ĐAMH  THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ DỆT  

 

 1 . Tên môn học   : ĐAMH  THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ DỆT  

2 . Mã số môn học   : 204033 

 3 . Phân phối tiết học  : 1 (0.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 
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 5 . Các môn học song hành  :  

 6 . Các môn học trước  : - Công nghệ dệt thoi (204009) 

        - Công nghệ dệt kim (204010) 

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1]. Nguyễn Văn Lân ,Thiết kế mặt hàng vải ,NXB .HCM 1985 

[2].  Nguyễn Công Toàn ,Thiết kế mặt hàng vải dệt thoi , NXBĐHQG Tp HCM  

        2002 

[3]. Huỳnh văn Trí, Giáo trình công nghệ dêt kim , NXBĐHQG TpHCM ,2003                                                                       

[4]. Huỳnh Văn Trí ,Vải dệt kim hai lớp, ĐHBK TPHCM,1997 

 

 8 . Nội dung :  
            Thiết kế cấu tạo và các thông số kỹ thuật mặt hàng vải dệt kim hoặc vải  dệt thoi. 

Chọn máy dệt kim hoặc  máy dệt thoi. Tính toán thiết kế trên máy dệt kim hoặc trên máy dệt 

thoi . 

  

27) ĐAMH  THIẾT KẾ CONG NGHỆ KÉO SỢI 

 

 1 . Tên môn học   : ĐAMH  THIẾT KẾ CONG NGHỆ KÉO SỢI 

2 . Mã số môn học   : 204030 

 3 . Phân phối tiết học  : 1 (0.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  :  

 6 . Các môn học trước  : - Công nghệ kéo sợi (204020) 

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1]. The South India Textile Research Association. Norm for spinning mills,India,1995. 

[2]. Nguyễn Minh Hà . Giáo trình công nghệ kéo sợi. NXBĐHQG TpHCM, 2002. 
[3] . Trần Nhật Chƣơng - Sách tra cứu kỹ thuật sợi 1985. 

 8 . Nội dung :  
Với mặt hàng sợi cho trƣớc sinh viên cần : 

- Lựa chọn ngyên liệu cần sử dụng và xác định các thông số công nghệ của sợi .   

-Lựa chọn dây chuyền công nghệ thích hợp, xác định các thông số công nghệ hợp lý 

trên mỗi công đoạn và tính toán thiết kế dây chuyền đông bộ. 

The main content of the subject :With a certain kind of yarn students should do: 

- To select suitable raw materials and determine technological parameters of yarn. 

- To select proper technological line of machines and determine all technological 

parameters on each kind of machines and the needed number of machines for balanced line. 

 

28) CÔNG NGHỆ MAY  1  

 

 1 . Tên môn học   : CÔNG NGHỆ MAY  1  

2 . Mã số môn học   : 204034 

 3 . Phân phối tiết học  : 3 (3.1.6) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : 

 6 . Các môn học trước   

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 
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[1]. Jacob Solinger, Apparel Manufacturing Analysis, Interscience Publisher, Inc.,  

       NewYork. 

[2] Techniques de Confection :Points De Coutures Et Machine, Itf Maille. 

[3] Techniques de Confection : De la Conception A La Coupe, Itf Maille. 

[4]. Hồ thị Minh Hƣơng và vv . Công nghệ may, NXBĐHQGTPHCM,2003.  

 8 . Nội dung :  

Môn học cung cấp những kiến thức về qui trình và thiết bị của các công đoạn sản xuất 

quần áo của ngành may công nghiệp. Các công đoạn gồm có : công đoạn chuẩn bị sản xuất; 

công đoạn cắt; công đoạn may; công đoạn hoàn tất sản phẩm. Công nghệ may hàng dệt kim. 

Các cơ cấu chính của máy may. 

 

29)  CÔNG NGHỆ MAY  2 

 

 1 . Tên môn học   : CÔNG NGHỆ MAY  2 

2 . Mã số môn học   : 204035 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : 

 6 . Các môn học trước  :   Công nghệ may 1 (204034) 

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1] . Savostitski A.V., Melikov E.Kh. Công nghệ hàng may mặc. Moscow.NXB  

      Công nghiệp nhẹ, 1982. 

[2] . Techniques de Confection :Points De Coutures Et Machine, Itf Maille. 

[3] . Techniques de Confection : De la Conception A La Coupe, Itf Maille. 

[4]. Hồ thị Minh Hƣơng và vv . Công nghệ may, NXBĐHQGTPHCM,2003 

 

 8 . Nội dung :  

Môn học cung cấp những kiến thức về kỹ thuật may và lắp ráp các chi tiết của quần áo 

trong  ngành may công nghiệp. Sơ đồ nhánh cây các sản phẩm may.  Kỹ thuật ép mex, ủi. 

Các loại đồ gá và sử dụng.  

 

30)  THIẾT KẾ  DÂY CHUYỀN MAY 

 

 1 . Tên môn học   : THIẾT KẾ  DÂY CHUYỀN MAY 

2 . Mã số môn học   : 204037 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 204037 

 5 . Các môn học song hành  : Công nghệ may 2  (204035) 

 6 . Các môn học trước  :  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1] Hƣớng dẫn về quá trình công tác quản lý, Phòng Nghiên cứu sản xuất y phục,   

      Công ty Juki  

[2] Phan Thanh Thảo, Định mức thời gian và định mức vật tƣ trong may công    

      nghiệp,  ĐH Bách Khoa Hà nội. 

[3] Hồ thị Minh Hƣơng và các tác giả.- Công nghệ May.- NXBĐHQG TPHCM,  

      2003 
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 8 . Nội dung :  
Môn học cung cấp những kiến thức về các yếu tố để xây dựng qui trình công nghệ 

may. Khảo sát các dạng dây chuyền may. Từ đó làm cơ sở để thiết kế và quản lý dây chuyền 

may thích hợp. Bố trí mặt bằng. Kiểm tra qui trình.  

 

31) ĐAMH THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ MAY  

 

 1 . Tên môn học   : ĐAMH THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ MAY 

 2 . Mã số môn học   : 204038 

 3 . Phân phối tiết học  : 1 (0.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : Công nghệ may 2  (204035) 

 6 . Các môn học trước  :  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1] .  Jacob Solinger, Apparel Manufacturing Analysis, Interscience Publishers, Inc.,  

      Newyork, 1961. 

[2] .  Phan Thanh Thảo, Định mức thời gian và định mức vật tƣ  trong may công nghiệp,  

      ĐH Bách Khoa Hà nội. 

[3] .  Hƣớng dẫn về quá trình công tác quản lý, Phòng Nghiên cứu sản xuất y phục,   

      Công ty Juki. 

 8 . Nội dung :  
Môn học cung cấp cho sinh viên các bƣớc để thiết kế đƣợc qui trình công nghệ may 

một sản phẩm cụ thể. Nội dung : giới thiệu sản phẩm, chọn nguyên phụ liệu, thiết kế mẫu và 

giác sơ đồ, thiết kế việc trãi và cắt vải, tính toán và định mức, xây dựng bảng qui trình công 

nghệ để may sản phẩm, thiết kế chuyền may thích hợp, thiết kế việc hoàn tất sản phẩm.    

  

 

 

 

32) CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC 

 

 1 . Tên môn học   : CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC 

 2 . Mã số môn học   : 204036 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : 

 6 . Các môn học trước  :  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

  [1]. Trần thị Hƣờng. Cơ sở thiết kế trang phục.NXBĐHQGTPHCM, 2003. 

 [2].  PATTERNMAKING FOR FASHION DESIGN, Helen Joseph   

                   Armstrong, 1995, HarperCollins Pulishers,Inc.. 

           [3]. METRIC PATTERN CUTTING, Winifred Aldrich, 1996 , Blackwell   

                               Science Ltd 

 8 . Nội dung :  
- Những dữ liệu cơ sở dùng cho thiết kế trang phục 

  - Phƣơng pháp xây dựng các mãnh cắt khi thiết kế trang phục 
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- Những nguyên tắc cơ bản của phép dựng hình học các chi tiết của trang phục. 

- Phƣơng pháp đo cơ thể ngƣời: Phụ nữ, nam giới, trẻ em, lập số size đƣa vào sản 

xuất.  

 

33) THIẾT KẾ TRANG PHỤC  

 

 1 . Tên môn học   : THIẾT KẾ TRANG PHỤC  

2 . Mã số môn học   : 204040 

 3 . Phân phối tiết học  : 3 (3.1.6) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  :  

 6 . Các môn học trước  : Cơ sở thiết kế trang phục (204036) 

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1]. Helen Joseph Armstrong.- Patternmaking for  Fashion design, 1995 

[2]. Winifred Aldrich .-Metric  pattern cutting for menswear, 1990 

[3]. Trần thị Hƣờng- Nhảy mẫu.- Bộ môn KT Dệt May,ĐHBKTPHCM, 1998 

[4]. Phạm Hòa Thiết kế mẫu. - Melbourne institute of textiles Australia, 1996 

 8 . Nội dung :  
- Xây dựng công thức thiết kế trang phục trẻ em, nam giới và nữ giới. 

  - Thiết kế các biến thể của trang phục 

  - Kỹ thuật nhảy mẫu 

- Cách làm rặp bán thành phẩm đƣa vào sản xuất 

 

34) MỸ THUẬT TRANG PHỤC 

 

 1 . Tên môn học   : MỸ THUẬT TRANG PHỤC 

2 . Mã số môn học   : 204039 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : 

 6 . Các môn học trước  :  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

 8 . Nội dung :  
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về màu sắc để vận dụng vào sáng tác 

trang phục. Nghiên cứu tính chất các đƣờng nét, hình khối để vận dụng vào sáng tác thời 

trang, sao cho sự kết hợp đƣờng nét, hình khối và màu có tính nhịp điệu hợp lý cho từng đối 

tƣợng sáng tác và tính mỹ thuật cao. Nghiên cứu xu hƣớng của các trƣờng phái mỹ thuật và 

thời trang. Đúc kết để định hƣớng cho thời trang tƣơng lai.     

  

 

35) LÝ THUYẾT THỜI TRANG 

 

 1 . Tên môn học   : LÝ THUYẾT THỜI TRANG 

2 . Mã số môn học   : 204045 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 
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 5 . Các môn học song hành  :  

 6 . Các môn học trước  :  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

 8 . Nội dung :  
 Nghiên cứu nguyên tắc xây dựng một kiểu thời trang, một xu hƣớng thời trang, bao 

gồm: Sự liên kết trong hình khối, tỉ lệ liên kết, nhịp điệu các hình khối và màu sắc. Nghiên 

cứu chu kỳ hình thành, phát triển và ra đi của một kiểu dáng thời trang. Những yếu tố tạo 

thành, để từ đo sáng tạo những ý tƣởng mới, ƣớc đoán những kiểu dáng mới, màu sắc mới.      

 

36) VẼ MỸ THUẬT TRANG PHỤC 

 

 1 . Tên môn học   : VẼ MỸ THUẬT TRANG PHỤC 

2 . Mã số môn học   : 204046 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  :  

 6 . Các môn học trước  :  

7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

 8 . Nội dung :  
Hƣớng dẫn sinh viên các tỷ lệ của con ngƣời, dựa vào đó vẽ trang phục cho đúng. Nhƣ 

vậy mới thể hiện đƣợc đầy đủ ý tƣởng của tác giả về một trang phục nào đó. Giúp sinh viên 

đƣa những ý tƣởng chƣa đƣợc thành hình nên những hình khối cụ thể, cộng với màu sắc sẽ 

tạo thành trang phục.  

 

37) ĐAMH THIẾT KẾ TRANG PHỤC. 

 

 1 . Tên môn học   : ĐAMH THIẾT KẾ TRANG PHỤC. 

 2 . Mã số môn học   : 204044 

 3 . Phân phối tiết học  : 1 (0.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : Thiết kế trang phục  (204040) 

 6 . Các môn học trước  :  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1] - Helen Joseph Armstrong . Patternmaking for fashion Design .- Harper  

        Collins Pulishers Inc.  1995 

[2] – Winifred Aldrich. Metric Pattern cutting for menswear.- Blackwell 

         Science Ltd, 1990 

  

 8 . Nội dung :  
Tính toán, thiết kế, thực hiện may một bộ trang phục . 

 

38) CƠ HỌC SỢI VÀ VẢI 

 

 1 . Tên môn học   : CƠ HỌC SỢI VÀ VẢI 

 2 . Mã số môn học   : 204047 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 
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 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : 

 6 . Các môn học trước  : - Sức bền vật liệu 1 (809026). 

        - Vật liệu dệt   (204008).  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

  [1]  Huỳnh văn Trí. Cơ học sợi và vải .- Bộ môn KT Dệt May, ĐHBK,1999. 

           [2] R. Postle.  The mechanics of wool structures .- Ellis Horwood , 1988 

 

 8 . Nội dung : 

  Các  nguyên lý, mô hình và phƣơng pháp nghiên cứu các thông số hình học, vật lý, cơ 

học các dạng vật liệu dệt khác nhau. Xử  lý và đánh giá các số liệu thực nghiệm. 

 Principles, models and methods in researching mechanical, geometrical, 

characteristics of many  different kinds  of textile materials. Treating and evaluating 

experimental. 

  

 

39) KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG 

 

 1 . Tên môn học   : KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG ĐẠI CƢƠNG  

 2 . Mã số môn học   :  204051 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : 

 6 . Các môn học trước  :  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1] Nguyễn Văn Phƣớc - Quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học-Tập  

         13, NXB Đại học Kỹ thuật TP.HCM. 

[2] Trần Hiếu Nhuệ - Chất thải rắn đô thị-Tập 1, , NXB Xây Dựng. 

[3] Phạm Ngọc Đăng - Môi trƣờng không khí, NXB Khoa học & Kỹ thuật. 

[4]     Lâm Minh Triết - Tính toán thiết kế các công trình xử lý nƣớc thải.  

 8 . Nội dung : 

 Môn học nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành Quản lý môi trƣờng các 

kiến thức chung về các biện pháp xử lý các loại chất thải công nghiệp và sinh hoạt bao 

gồm : Kỹ thuật xử lý khí thải, kỹ thuật xử lý nƣớc cấp, kỹ thuật xử lý nƣớc thải, kỹ 

thuật xử lý rác đô thị và chất thải rắn công nghiệp. Môn học đặc biệt quan tâm đến các 

phƣơng pháp tận dụng chất thải công nghiệp. 

 

40) CƠ ĐIỆN TỬ TRONG DỆT MAY 

 

 1 . Tên môn học   : CƠ ĐIỆN TỬ TRONG DỆT MAY 

 2 . Mã số môn học   : 204048 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  :  CAD/CAM  (202084) 

 6 . Các môn học trước  :   

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 
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 [1] Memis Acar. Mechatronic Design in Textile Engineering.- Kluwer  

     Academic  Publishers,  The Netherlands, 1995. 
 

 8 . Nội dung :  

 Các khái niệm cơ bản và cấu trúc các hệ thống máy thông minh trong dệt may.  Các 

nguyên lý ứng dụng cơ điện tử  trong các công đoạn sản xuất của ngành. 

 Essential concepts and structure of intelligent system of textile machine. Principles 

mechatronic application in manufacture process. 

 

41) ĐỘNG LỰC HỌC CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ DỆT SỢI 

 

 1 . Tên môn học   :ĐỘNG LỰC HỌC CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ DỆT SỢI 

 2 . Mã số môn học   : 204043 

 3 . Phân phối tiết học  : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  : 

 6 . Các môn học trước  : - Cơ sở tự động học  (409020)   

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

[1]. Huỳnh văn Trí, Tài liệu dịch: Động lực học các quá trình công nghệ kéo  

       sợi.  BM KT Dệt May, ĐHBK, 2000. 
 

 8 . Nội dung :  
 Xây dựng và phân tích các mô hình toán học mô tả các quá trình gia công sản phẩm 

sợi - dệt - may trên các máy công nghệ. 

 

42) THỰC TẬP DỆT MAY ĐẠI CƯƠNG 

 

 1 . Tên môn học   : THỰC TẬP DỆT MAY ĐẠI CƢƠNG 

2 . Mã số môn học   : 204049 

 3 . Phân phối tiết học  : 4 (0.8.1) 

 4 . Các môn học tiên quyết  : 

 5 . Các môn học song hành  :  

 6 . Các môn học trước  :  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

 8 . Nội dung :  
 Khảo sát, tìm hiểu qui trình công nghệ sản xuất tại các cơ sở dệt may, bao gồm: sản 

phẩm, thiết bị sản xuất, hệ thống  tổ chức sản xuất, hệ thống bảo trì, các qui cách an toàn lao 

động. 

 

 

43)THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

 

1 . Tên môn học         : THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

           2 . Mã số môn học         :  204050            

           3 .  Phân phối tiết học            : 2(0. 12. 2 ) 
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 4 . Nội dung: 

 Môn học thực hiện ở nhà máy sản xuất, chia làm 3 lĩnh vực thuộc  chuyên ngành là: 

Công nghệ sợi dệt, công nghệ may và công nghệ in nhuộm. Dựa vào các số liệu thực tập sinh 

viên sẽ làm luận văn tốt nghiệp với đề tài có thể liên quan đến các số liệu đó. 

 

 

44) KỸ THUẬT XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG NGANH DỆT 

 1 . Tên môn học :  KỸ THUẬT XỬ  LÝ SỐ LIỆU TRONG NGANH DỆT 

2 . Mã số môn học  :  204101 

 3 . Phân phối tiết học : 1(1.1.2) 

 4 . Các môn học tiên quyết :  

 5 . Các môn học song hành  :  

 6 . Các môn học trước : 

 7 . Tên tài liệu tham khảo  :  

[1]. Nguyễn Văn Lân - Xử lý thống kê số liệu thực nghiệm  (Tài liệu photocopy) 

[2]. Nguyễn Văn Lân - Kiểm tra thống kê chất lƣợng sản phẩm (Tài liệu 

photocopy) 

[3]. Phó Đức Trù - Kiểm tra nghiệm thu thống kê - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lƣờng Chất lƣợng. Hà Nội, 1990. 

[4]. Tô Cẩm Tú chủ biên - Thiết kế và phân tích thí nghiệm  (Quy hoạch hóa thực 

nghiệm) - Nxb “KHKT”, Hà Nội, 1999. 

[5]. W. Mendenhall, T. Sincich - Statistics for the engineering and computer 

sciences - Maxwell Macmillan International Editions, 1989. 

[6]. Acheson J. Duncan - Quality Control and Industrial Statistics - IRWIN, 

Illinois, 1986 

 8 . Nội dung :  

         Trình bày một số khái niệm cơ bản về đo lƣờng học, các phân bố xác suất thƣờng gặp, 

các số thống kê của mẫu, ƣớc lƣợng các tham số của tổng thể, các phép phân tích phƣơng sai, 

phƣơng trình hồi quy và các kế hoạch lấy mẫu kiểm tra nghiệm thu. 

         Some basic concepts of metrology. The popular probability distributions. The statistics 

of sample. The estimation of population parameters. Hypothesis of testing. Analysis of 

variance. Functions of regression. Plans of sampling  for  attributions. 

 

45) KỸ THUẬT THÔNG GIÓ 

 1 . Tên môn học  : KỸ THUẬT THÔNG GIÓ 

2 . Mã số môn học  : 204102 

 3 . Phân phối tiết học : 2 (2.1.4) 

 4 . Các môn học tiên quyết : 

 5 . Các môn học song hành  :  

 6 . Các môn học trước :  

 7 . Tên tài liệu tham khảo  : 

 [1]. Trần Ngọc Châu . Kỹ thuật thông gió.- NXB Xây dựng, Hà Nội, 1998 

 [2]. Bùi Hải và vv. Hệ thống điều hòa không khí và thông gió. NXB KH&KT,  

                  2001 
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 8 . Nội dung : Giới thiệu các nguyên lý thông gió và điều hòa không khí. Mô tả các hệ 

thống điều không áp dụng trong ngành dệt, sợi, may và hoàn tất vải  

 


