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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

(Ban hành theo quyết định số 406/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 16/4/2009 của Hiệu trưởng). 

 

Tên chương trình: Kỹ sư Cơ Khí 

Trình độ đào tạo:   Đại học (Kỹ sư) 

Ngành đào tạo:  Kỹ thuật Cơ Khí (Mechanical Engineering) 

Mã ngành: 52520103 

Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ Khí (Mechanical Engineering) 

Loại hình đào tạo: Chính quy, Không chính quy (Trường và Địa phương) 

Khoa:  Cơ khí 

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  

 

1.1. Mục tiêu đào tạo  

 
Chương trình đào tạo Kỹ sư Cơ khí, được xây dựng theo hướng kỹ thuật, đào tạo kỹ sư cơ khí có năng lực 

chuyên môn để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế,  chế tạo và vận hành các hệ thống sản 

xuất công nghiệp, có khả năng thích nghi và áp dụng các công nghệ tiên tiến của khu vực và thế giới 

nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước; có phẩm chất chính trị, đạo đức và 

sức khoẻ tốt. Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ sở vững vàng, có khả năng giải quyết độc lập các vấn 

đề kỹ thuật, có khả năng phát triển nghiên cứu ngành Cơ khí, đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật 

cao của đất nước.  

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Kỹ thuật Cơ khí có thể: 

 Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo 

dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

 Có các kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành: các quá trình vật lý của kỹ thuật cơ khí, hệ thống sản 

xuất và bảo trì, thiết kế và phát triển sản phẩm giúp đủ năng lực phát hiện, giải quyết các vấn 

đề liên quan đến thiết kế, chế tạo trong các hệ thống sản xuất công nghiệp. 

 Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường làm 

việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia. 

 Có hiểu biết về kinh tế, chính trị; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân 

văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của 

xã hội, cộng đồng. 

 

1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo  
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Mục tiêu chương trình được thể hiện qua các chuẩn đầu ra tổng quát như sau: 

 

TT Chuẩnđầura 
Mục tiêu đào tạo 

MT 1 MT 2 MT3 MT4 

a 

Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản về toán, khoa học tự nhiên và cơ sở kỹ 

thuật cơ khí (An ability to apply fundamental knowledge of mathematics, 

science, and mechanical engineering)  
X X   

b 

Khả năng thiết kế và tiến hành thực nghiệm các hệ thống cơ khí, nhiệt, lưu 

chất… ngoài ra còn phân tích và giải thích kết quả (An ability to design and 

conduct experiments for thermal, fluid and mechanical systems, as well as to 

analyze and interpret results)  

 X   

c 

Khả năng thiết kế chi tiết, quá trình và hệ thống đáp ứng các yêu cầu mong muốn 

về giá thành, khả năng chế tạo, môi trường, xã hội,  đạo đức, tính bền vững và 

các ràng buộc khác (An ability to design a system, component, or process to meet 

desired needs include costing, manufacturability, environmental, societal, 

ethical, sustainability and other constraints)  

 X   

d 

Khả năng thực hiện thành công chức năng của một thành viên trong nhóm 

giải quyết vấn đề đa lãnh vực và đa chức năng (An ability to function as a 

successful team member on multi-tasking and multi-disciplinary issues)  

 X X  

e 

Khả năng xác định, mô hình hóa và giải quyết các vấn đề mới (không giới hạn 

và ràng buộc)  hoặc sẵn có (đã mô tả rõ ràng) trong lãnh vực kỹ thuật cơ khí (An 

ability to identify, formulate, and solve well-defined and open-ended mechanical 

engineering problems)  

 X X  

f 

Khả năng nhận biết và thực hiện các trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp 

(An ability to understand and practice professional and ethical 

responsibilities)  

   X 

g 

Khả năng giao tiếp hiệu quả, trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương 

TOEIC 450 (An ability to communicate effectively, minimum level of 

English - TOEIC 450)  

  X X 

h 

Khả năng nhận biết và áp dụng kiến thức để giảiquyết các vấn đề cơ khí 

trong một bối cảnh kinh tế toàn cầu, môi trường, và xã hội (An ability to 

recognize and apply knowledge to solve mechanical engineering issues in 

a global, economic, environmental, and societal context)  

 X X  

i 

Khả năng nhận ra các nhu cầu và động lực để tham gia vào việc học tập 

suốt đời (An ability to recognize the needs and motivation to engage in 

life-long learning)  

  X  

j 
Khả năng áp dụng kiến thức vào các vấn đề hiện tại và đương đại (An 

ability to apply knowledge of current and contemporary issues)  
X  X  

k 

Khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật hiện đại 

cần thiết cho việc thực hành cơ khí  (An ability to use the techniques, skills, 

and modern engineering tools necessary for mechanical engineering 

practice)  

 X  X 

l 
Khả năng tiếp thu các kiến thức kinh doanh (An    ability to acquire 

entrepreneurship knowledge)  
  X X 

 
1.3. Ma trận chương trình đào tạo - chuẩn đầu ra  
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STT Môn học 
Chuẩn đầu ra chương trình 

a b c d e f g h i j k l 

HK 1 

Anh văn 1             

Giáo dục quốc phòng (LT)             

Giáo dục quốc phòng (TH)             

Giáo dục thể chất 1             

Đại số             

Giải tích 1             

Vật lý 1             

Nhập môn về kỹ thuật             

HK 2 

Anh văn 2             

Giáo dục thể chất 2             

Giải tích 2             

Vật lý 2             

Thí nghiệm Vật lý             

Cơ học lý thuyết               

Vẽ kỹ thuật              

Thực tập cơ khí đại cương 1             

HK 3 

Anh văn 3             

Hóa đại cương             

Nguyên lý máy             

Cơ lưu chất             

Sức bền vật liệu              

Vẽ cơ khí             

Thực tập cơ khí đại cương 2             

Giáo dục thể chất 3             

HK 4 

Anh văn 4             

Trang bị điện - điện tử trong máy CN             

Vật liệu học và xử lý              

Nhiệt động lực học và truyền nhiệt             

Chi tiết máy             

ĐAMH Thiết kế             

Nhập môn về lập trình             

HK 5 

Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa M-LN             

Phương pháp tính             

Dung sai và kỹ thuật đo             

Các phương pháp gia công             

Kỹ thuật thủy lực và khí nén             

Thực tập kỹ thuật             

HK 6 

Đường lối cách mạng ĐCSVN             

Kỹ thuật điều khiển tự động             

Thực tập tốt nghiệp             

Xác suất thống kê             

Môi trường và con người              

HK 7 
Tư tưởng Hồ Chí Minh             

Luận văn tốt nghiệp             

HK 8 
Ba môn trong khối kiến thức tự chọn 

            

            

            

Luận văn tốt nghiệp             
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Khối 

kiến 

thức 

CN 

Kỹ thuật chế tạo 1              

Kỹ thuật chế tạo 2             

Kỹ thuật chế tạo 3             

CAD/CAM             

ĐAMH Kỹ thuật chế tạo             

Phương pháp phần tử hữu hạn             

Mô hình hóa hình học và mô phỏng             

Thiết kế hệ thống cơ khí             

Động lực học cơ hệ             

ĐA Thiết kế hệ thống cơ khí             

Kỹ thuật nâng vận chuyển             

Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây 

dựng  
            

Kỹ thuật rung và ứng dung trong máy 

xây dựng 
            

Máy thi công cơ giới              

Đồ án Máy xây dựng và nâng chuyển             

Khối 

kiến 

thức 

kinh 

tế tự 

chọn 

Chọn 1 môn trong các môn học sau: 

- Kinh tế học đại cương 

- Quản trị kinh doanh cho kỹ sư  

- Lập và phân tích dự án cho kỹ sư 

- Quản lý sản xuất cho kỹ sư  

- Quản lý dự án cho kỹ sư  

            

 
1.4. Cơ hội việc làm 

 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ khí có thể làm việc ở những vị trí khác nhau trong các 

trong doanh nghiệp liên quan ngành cơ khí, các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn, có thể 

đảm nhiệm những vị trí như: Kỹ sư chế tạo, kỹ sư thiết kế, kỹ sư điều hành sản xuất, kỹ sư chất 

lượng, kỹ sư bảo trì, kỹ sư nghiên cứu và phát triển, kỹ sư cung ứng, kỹ sư dịch vụ, giảng viên...  

 
2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm 

 
3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 140 tín chỉ 

 
4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

 

Thực hiện theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc Gia TP.HCM và 

trường Đại học Bách Khoa. 

 
5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:  

 

Thực hiện theo quy chế học vụ hiện hành của trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

 
6. THANG ĐIỂM:  

 

Thực hiện theo quy chế học vụ hiện hành của trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 
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7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

  

7.1. Khối kiến thức chung  

 

Stt Khối lượng kiến thức 
Số tín chỉ 

Tỉ lệ 
Bắt buộc Tự chọn Tổng 

1 Kiến thức toán và khoa học tự nhiên 32 0 32 22,9% 

2 Kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 16 3 19 13,6% 

3 Kiến thức cơ sở kỹ thuật, cơ sở ngành, ngành 44 0 44 31,4% 

4 Kiến thức chuyên ngành 13 9 21 15% 

5 Thực tập và luận văn tốt nghiệp 15 0 15 10,7% 

6 Ngoại ngữ 8 0 8 5,7% 

7 Giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất Chứng chỉ  

 Tổng cộng 128 12 140 100% 

 

7.2. Khối kiến thức giáo dục đại cương  

7.2.1. Kiến thức toán và khoa học tự nhiên 

STT MSMH Môn học TC Ghi chú 

1 006004 Đại số 3  

2 006001 Giải tích 1 4  

3 007001 Vật lý 1 4  

4 006002 Giải tích 2 4  

5 007002 Vật lý 2 4  

6 007005 Thí nghiệm Vật lý 1  

7 202xxx Môi trường và con người 3  

8 604xxx Hóa đại cương  3  

9 006xxx Phương pháp tính 3  

10 006xxx Xác suất thống kê 3  

  Tổng 32  

 

7.2.2. Ngoại ngữ 

 

STT MSMH Môn học TC Ghi chú 

1 003001 Anh văn 1 2  

2 003002 Anh văn 2 2  

3 003003 Anh văn 3 2  

4 003004 Anh văn 4 2  

  Tổng 8  

 

7.2.3.Kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 
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STT MSMH Môn học TC Ghi chú 

1 001001 Nguyên lý cơ bản CN Mác-Lê Nin 5  

2 001004 Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 3  

3 001025 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

4 

 

Chọn một trong các môn sau:  

• Kinh tế học đại cương,  

• Quản trị kinh doanh cho kỹ sư,  

• Lập và phân tích dự án cho kỹ sư,  

• Quản lý sản xuất cho kỹ sư,  

• Quản lý dự án cho kỹ sư. 

3 

 

  Tổng 13  

 

7.2.4.Giáo dục thể chất 

 

STT MSMH Môn học TC Ghi chú 

1 005005 Giáo dục thể chất 1 0 chứng chỉ 

2 005006 Giáo dục thể chất 2 0 chứng chỉ 

3 005011 Giáo dục thể chất 3 0 chứng chỉ 

  Tổng 0  

7.2.5. Giáo dục quốc phòng 

STT MSMH Môn học TC Ghi chú 

1 004xxx Giáo dục quốc phòng (LT) 0 chứng chỉ 

2 004xxx Giáo dục quốc phòng (TH) 0 chứng chỉ 

  Tổng   

 

 

7.3. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

 

7.3.1. Kiến thức cơ sở nhóm ngành/ngành 

 

STT MSMH Môn học TC 

1 806xxx Vẽ kỹ thuật 3 

2 209037 Vẽ cơ khí  3 

3 201001 Cơ học lý thuyết   3 

4 8090xx Sức bền vật liệu  3 

5 209017 Nguyên lý máy 3 

6 209021 Chi tiết máy 3 

7 209001 ĐA Thiết kế  1 

8 802015 Cơ lưu chất 3 

9 210014 Nhiệt động lực học và truyền nhiệt 3 

10 218xxx Trang bị điện – điện tử trong máy công nghiệp  4 
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11 202010 Kỹ thuật thủy lực và khí nén 3 

12 218001 Kỹ thuật điều khiển tự động 3 

13 212032 Vật liệu học và xử lý  3 

14 202013 Dung sai và kỹ thuật đo 3 

15 202xxx Các phương pháp gia công 3 

  Tổng số tín chỉ trong khối: 45 

 

7.3.2. Kiến thức chuyên ngành 

7.3.2.1. Kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo 

 

Môn bắt buộc 

 

STT MSMH Tên môn học TC LT TH 

1 205015 Kỹ thuật chế tạo 1 3(2,2,5) 2 1 

2 202047 Kỹ thuật chế tạo 2 3(2,2,5) 2 1 

3 202103 Kỹ thuật chế tạo 3 3(2,2,5) 2 1 

4 202104 CAD/CAM 3(2,2,5) 2 1 

5 202038 Đồ án Kỹ thuật chế tạo 1(0,1,2) 0 1 

  Tổng số tín chỉ trong khối 13   

 

Môn tự chọn (chọn 9TC, trong đó 6 tín chỉ chọn các môn trong ngành, 3 tín chỉ có thể 

chọn ngoài ngành) 

 

STT MSMH Tên môn học TC LT TH 

1 202042 Các phương pháp gia công đặc biệt 3(2,2,5) 2 1 

2 202080 Máy công cụ  3(2,2,5) 2 1 

3 2xxxxx Thiết kế dụng cụ cắt kim loại 3(3,0,6) 3 1 

4 202086 Quản lý bảo trì công nghiệp 3(3,0,6) 3 0 

5 202083 
Công nghệ vật liệu nhựa và gia công khuôn 

mẫu 
3(2,2,5) 2 1 

6 210813 Tạo mẫu nhanh 3(2,2,5) 2 1 

7 202087 Đảm bảo chất lượng 3(3,0,6) 3 0 

8 202xxx Các cảm biến 3(3,0,6) 3 0 

9 202xxx Kỹ thuật ma sát 3(2,2,5) 2 1 

10 202xxx Kỹ thuật mô phỏng 3(3,0,6) 3 0 

11 202xxx Kỹ thuật xử lý ảnh 3(3,0,6) 3 0 

12 202005 Thiết kế đảm bảo khả năng chế tạo và lắp ráp 3(3,0,6) 3 0 

13 202xxx Kỹ thuật CNC 3(2,2,5) 2 1 

14 202xxx Kiểm tra không phá hủy 3(3,0,6) 3 0 

15 205027 Kỹ thuật đúc kim loại 3(3,0,6) 3 0 

16 205017 Kỹ thuật cán kim loại 3(3,0,6) 3 0 

17 202xxx Cơ sở kỹ thuật khuôn trong tạo hình kim loại 3(2,2,5) 2 1 
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18 205023 Kỹ  thuật hàn 3(2,2,5) 2 1 

19 202xxx Công nghệ  PLC và SCADA 3(2,2,5) 2 1 

20 218031 Tự động hóa sản xuất  3(2,2,5) 2 1 

21 202xxx Kỹ thuật an toàn 3(2,2,5) 2 1 

22 2xxxxx Thiết kế và chế tạo hệ thống vi cơ điện tử 3(2,2,5) 2 1 

 

7.3.2.2. Kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế 

 

Môn bắt buộc 

STT MSMH Tên môn học TC LT TH 

1 209024 Phương pháp phần tử hữu hạn 3(3,0,6) 3 0 

2 209009 Mô hình hóa hình học và mô phỏng 3(2,2,5) 2 1 

3 209010 Thiết kế hệ thống cơ khí 3(3,0,6) 3 0 

4 209005 Động lực học cơ hệ 3(3,0,6) 3 0 

5 209020 ĐA Thiết kế hệ thống cơ khí 1  1 

   Tổng số tín chỉ trong khối 13   

 

Môn tự chọn (chọn 9TC, trong đó 6 tín chỉ chọn các môn trong ngành, 3 tín chỉ có thể 

chọn ngoài ngành) 

STT MSMH Tên môn học TC LT TH 

A.  Nhóm tính toán, thiết kế kết cấu    

1 209022 Dao động kỹ thuật  3(3,0,6) 3 0 

2 209062 Tính toán cơ học và kết cấu máy 3(3,0,6) 3 0 

B.  Nhóm thiết kế mô phỏng, thiết kế khuôn    

3 209014 Thiết kế khuôn trên tích hợp CAD/CAE 3(2,2,5) 2 1 

4 202083 Công nghệ vật liệu nhựa và khuôn mẫu 3(2,2,5) 2 1 

C.  Môn tự chọn chung cho cả 2 nhóm    

5 209004 Tối ưu hóa và qui hoạch thực nghiệm 3(3,0,6) 3 0 

6 209024 Phân tích và tối ưu kết cấu 3(3,0,6) 3 0 

7 209015 Lựa chọn vật liệu trong thiết kế 3(3,0,6) 3 0 

8 209002 Quá trình thiết kế kỹ thuật 3(3,0,6) 3 0 

9 209012 Kỹ thuật tạo dáng công nghiệp 3(2,2,5) 2 1 

10 209003 Vật liệu phi kim 3(3,0,6) 3 0 

11 202104 CAD/CAM 3(2,2,5) 2 1 

12 209029 Kỹ thuật độ tin cậy 3(3,0,6) 3 0 

 

7.3.2.3. Kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật máy xây dựng - nâng chuyển 

 

Môn bắt buộc 

STT MSMH Tên môn học TC LT TH 

1 203003 Kỹ thuật nâng vận chuyển 3(2,2,5) 2 1 
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2 203011 Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng  3(2,2,5) 2 1 

3 203006 
Kỹ thuật rung và ứng dung trong máy xây 

dựng 
3(2,2,5) 

2 1 

4 203005 Máy thi công cơ giới  3(2,2,5) 2 1 

5 203012 Đồ án Máy xây dựng và nâng chuyển 1  1 

   Tổng số tín chỉ trong khối 13   

 

Môn tự chọn (chọn 9TC, trong đó 6 tín chỉ chọn các môn trong ngành, 3 tín chỉ có thể 

chọn ngoài ngành) 

 

STT MSMH Tên môn học TC LT TH 

1 203014 Tự động hóa trong máy & thiết bị chuyên dùng 3(2,2,5) 2 1 

2 203013 
Khai thác & bảo dưỡng máy, thiết bị công 

nghiệp chuyên dùng 
3(2,2,5) 2 1 

3 203010 Thang máy  3(2,2,5) 2 1 

4 203020 Máy vận chuyển liên tục 3(2,2,5) 2 1 

5 203008 Kết cấu thép thiết bị nâng 3(2,2,5) 2 1 

6 203018 
Ứng dụng tin học trong thiết kế máy và thiết bị  

chuyên dùng 
3(2,2,5) 2 1 

7 203xxx Thiết kế máy trục 3(2,2,5) 2 1 

8 203017 Động lực học MXD và nâng chuyển 3(2,2,5) 2 1 

9 2xxxxx Phân tích và quy hoạch thực nghiệm 3(2,2,5) 2 1 

 

7.3.3. Thực tập và luận văn tốt nghiệp 

  

STT MSMH Môn học TC Ghi chú 

1 2xxxxx Thực tập Cơ khí đại cương 1 1  

2 2xxxxx Thực tập Cơ khí đại cương 2 1  

3  Thực tập Kỹ thuật  1  

4 2xxxxx Thực tập tốt nghiệp 3  

5 2xxxxx Luận văn tốt nghiệp 9  

  Tổng số tín chỉ trong khối 15  

 

8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

 

Học kì 1 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 003001 Anh văn 1 2(2,0,4) 2 0  

2 004xxx Giáo dục quốc phòng (LT) 0  0 0 CC 

3 004xxx Giáo dục quốc phòng (TH) 0 0 0 CC 

4 005005 Giáo dục thể chất 1 0 0 0 CC 

5 006004 Đại số 3(3,0,6) 3 0  

6 007001 Giải tích 1 4(3,2,7) 3 1  
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7 007001 Vật lý 1 4(3,2,7) 3 1  

8 202xxx Nhập môn về kỹ thuật 3(2,2,5) 2 1  

Tổng số tín chỉ 16  

 

Học kì 2 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 003002 Anh văn 2 2(2,0,4) 2 0  

2 005006 Giáo dục thể chất 2 0 0 0 CC 

3 006002 Giải tích 2 4(3,2,7) 3 1  

4 007002 Vật lý 2 4(3,2,7) 3 1  

5 007005 Thí nghiệm Vật lý 1(0,2,1) 0 1  

6 201001 Cơ học lý thuyết   3(3,0,6) 3 0  

7 806xxx Vẽ kỹ thuật  3(3,0,6) 2 1  

8 211xxx Thực tập cơ khí đại cương 1 1(0,3,0) 0 1  

Tổng số tín chỉ 18  

 

Học kì 3 

STT MSMH Tên môn học 
Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 003003 Anh văn 3 2(2,0,4) 2 0  

2 005011 Giáo dục thể chất 3 0 0 0 CC 

3 809xxx Sức bền vật liệu  3(2,2,5) 2 1  

4 209017 Nguyên lý máy 3(3,0,6) 3 0  

5 604001 Hóa đại cương  3(2,2,5) 2 1  

6 209037 Vẽ cơ khí  3(1,4,4) 1 2  

7 211009 Thực tập cơ khí đại cương 2 1(0,3,0) 0 1  

8 802015 Cơ lưu chất 3(2,2,5) 2 1  

Tổng số tín chỉ 18  

 

Học kì 4 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 003004 Anh văn 4 2(2,0,4) 2 0  

2 210014 Nhiệt động lực học và truyền nhiệt 3(2,2,5) 2 1  

3 212032 Vật liệu học và xử lý  3(2,2,5) 2 1  

4 209021 Chi tiết máy 3(2,2,5) 2 1  

5 209001 Đồ án thiết kế 1(0,0,3) 0 1  

6 501xxx Nhập môn về lập trình 3(2,2,5) 2 1  

7 218xxx Trang bị điện - điện tử trong máy CN 4(3,2,7) 3 1  

Tổng số tín chỉ 19  

 

Học kì 5 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 
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Tổng LT TH  

1 202013 Dung sai và kỹ thuật đo 3(2,2,5) 2 1  

2 006xxx Phương pháp tính 3(3,0,6) 3 0  

3 001001 Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-LêNin 5(5,0,10) 5 0  

4 202xxx 

209xxx 

203xxx 

Thực tập Kỹ thuật (KT Chế tạo) 

Thực tập Kỹ thuật (KT Thiết kế) 

Thực tập Kỹ thuật (KT Nâng chuyển) 

1(0,2,1) 0 1 Trường 

5 202xxx Các phương pháp gia công 3(2,2,5) 3 0  

6 202010 Kỹ thuật thủy lực và khí nén 3(2,2,5) 2 1  

Tổng số tín chỉ 18  

 

Học kì 6 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1  001004 Đường lối cách mạng ĐCSVN 3(3,0,6) 3 0  

2  218001 Kỹ thuật điều khiển tự động 3(2,2,5) 2 1  

3   Xác suất thống kê 3(3,0,6) 3 0  

4  202xxx Môi trường và con người  3(2,2,5) 2 1  

5   Chuyên ngành 1 3    

6   Chuyên ngành 2 3    

7  218028 Đồ án chuyên ngành 1(0,0,3) 0 1  

8  218302 Thực tập tốt nghiệp 3(0,9,0) 0 3 Hè 

Tổng số tín chỉ 19 + 3  

 

Học kì 7 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1  001025 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2(2,0,4) 2 0  

1  Chuyên ngành 3 3    

2  Tự chọn 1 3    

3  Tự chọn 2 3    

4 202xxx 

209xxx 

203xxx 

Luận văn tốt nghiệp (KT Chế tạo) 

Luận văn tốt nghiệp (KT Thiết kế) 

Luận văn tốt nghiệp (KT Nâng chuyển) 

3(0,0,9) 0 3  

Tổng số tín chỉ 14  

 

Học kì 8 

STT MSMH Tên môn học Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 202xxx 

209xxx 

203xxx 

Luận văn tốt nghiệp (KT Chế tạo) 

Luận văn tốt nghiệp (KT Thiết kế) 

Luận văn tốt nghiệp (KT Nâng chuyển) 

6(0,0,18) 0 6  

2  Chọn một trong các môn sau: Kinh tế 

học đại cương, Quản trị kinh doanh cho 

3(3,0,6) 3 0  
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kỹ sư, Lập và phân tích dự án cho kỹ sư, 

Quản lý sản xuất cho kỹ sư, Quản lý dự 

án cho kỹ sư  

3  Chuyên ngành 4 3    

4  Tự chọn 3 3    

Tổng số tín chỉ 15  

 

Phân phối từng học kỳ 

 

HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 TS 

16 18 18 18 19 19=3 15 15 140 

 

9. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC  

 

Môn học 1: Nhập môn về kỹ thuật - (Introduction to engineering)  

Tín chỉ : 3(2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quát về các ngành nghề kỹ thuật, yêu 

cầu cần có của một kỹ sư trong tương lai về kiến thức chuyên môn và các công cụ theo tiêu 

chuẩn CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) thông qua việc làm một đồ án môn học 

cùng tên. Môn học còn cung cấp các kỹ năng nhằm tăng khả năng thành công của người kỹ sư 

trong tương lai ngay từ khi còn là sinh viên bằng cách nhận thức được trách nhiệm của người 

kỹ sư đối với xã hội từ đó đưa ra các ứng xử, thái độ tích cực trong giao tiếp và trong học tập 

 

Provide students an introduction to and captivate their interest in mechanical engineering, 

and introduce students to and teach the Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO) principle 

as context for engineering education through project-based learning. Enhance students success 

as engineering students and as persons by bringing about positive behavioral and attitudinal 

changes in community building, professional development, and academic development. 

 

Môn học 2: Đại số - (Algebra) 

Tín chỉ : 3(3,0,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung của môn Đại số tuyến tính: không gian véctơ, ma trận, định thức, giải hệ phương 

trình; không gian Euclid, Ánh xạ tuyến tính, trị riêng véctơ riêng, chéo hóa, dạng toàn 

phương, đưa toàn phương về chính tắc 
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Content of Linear Algebra: vector spaces, matrices, determinants, system of equations; 

Euclidean space, linear mappings, eigenvalues eigenvectors, diagonalization, quadratic forms. 

 

Môn học 3: Giải tích 1 - (Analysis 1) 

Tín chỉ : 4(3,2,7) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

- Môn giải tích 1 bao gồm các kiến thức cơ bản về vi tích phân hàm 1 biến và phương trình vi 

phân. 

 - Chương trình soạn có tính đến đối tượng chủ yếu là các kỹ sư tưong lai nên chú ý vào các 

công thức ứng dụng và không đặt nặng các vấn đề lý thuyết toán học. Vì thời gian lên lớp có 

hạn nên Sinh viên cần nhiều thời gian tìm hiểu thêm và chuẩn bị bài ở nhà. 

Analysis 1 involes the basic knowledge about the integration of  functions  of one 

variable and differential equation. 

Program designed for the future engineers should pay attention to the formula of application 

and do not place heavy problems of mathematical theory. Because time in class is limited, 

students need more time to learn and prepare at home. 

 

Môn học 4: Giải tích 2 - (Analysis 2) 

Tín chỉ : 4(3,2,7) 

Môn học trước: Giải tích 1 

     Môn giải tích 2 bao gồm các kiến thức cơ bản về vi tích phân hàm nhiều biến, tích phân 

đường mặt, lý thuyết trừơng và chuỗi. 

     Chương trình soạn có tính đến đối tượng chủ yếu là các kỹ sư tưong lai nên chú ý vào 

các công thức ứng dụng và không đặt nặng các vấn đề lý thuyết toán học. Vì thời gian lên 

lớp có hạn nên Sinh viên cần nhiều thời gian tìm hiểu thêm và chuẩn bị bài ở nhà. 

       Analysis 2 involes the basic knowledge about the integration of  functions  of several 

variables, line integrals, field theory and Series. 

       Program designed for the future engineers should pay attention to the formula of 

application and do not place heavy problems of mathematical theory. Because time in class is 

limited, students need more time to learn and prepare at home. 

 

Môn học 5: Phương pháp tính - (Method of Calculus) 

Tín chỉ : 3(3,0,6) 

Môn học trước: Giải tích 1, Đại số 
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Môn học Phương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng sáu vấn đề cơ bản 

trong tính toán kỹ thuật:  

1/ Giải phương trình và hệ phương trình phi tuyến 

2/ Giải hệ phương trình tuyến tính 

3/ Tính giá trị nội suy và xấp xỉ bằng bình phương cực tiểu 

4/ Tính gần đúng đạo hàm và tích phân 

5/ Giải gần đúng phương trình vi phân thường 

6/ Giải gần đúng phương trình đạo hàm riêng 

Các phương pháp được trình bày theo tinh thần tóm lược giải thuật, giới thiệu công thức 

ước lượng sai số và cách làm cụ thể, lược bỏ chứng minh lý thuyết phức tạp. Việc chuyển giải 

thuật trên sang chương trình máy tính được đề cập và khuyến khích sinh viên thực hiện, hướng 

đến mục tiêu mô phỏng các bài toán thực tế thường gặp trong kỹ thuật. 

 

Môn học 6: Hóa đại cương - (Chemistry) 

Tín chỉ : 3(2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Phần 1 - Cấu tạo chất: Gồm các chương 1, 2 và 3.  Cung cấp các kiến thức hiện đại về cấu 

tạo nguyên tử, quy luật tuần hoàn của các nguyên tố trên cơ sở cấu trúc electron của các nguyên 

tử, các loại liên kết trong phân tử và cấu tạo phân tử.  

Phần 2- Cơ sở lý thuyết của các quá trình hóa học: Gồm các chương từ 4 đến 9.  Cung cấp 

cho sinh viên những khái niệm cơ bản của các kiến thức nền tảng cho các quá trình hóa học: 

Nhiệt hóa học, entropy và năng lượng tự do Gibbs. Khái niệm về cân bằng hóa học và các yếu 

tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Các loại cân bằng trong dung dịch chất điện ly. Cân bằng 

trong hệ dị thể của chất ít tan. Chiều và mức độ của phản ứng không có sự thay đổi trạng thái 

oxy hóa. Chiều và mức độ của phản ứng có sự thay đổi trạng thái oxy hóa. Tốc độ phản ứng và 

các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.  

Phần 1 – Kỹ thuật phòng thí nghiệm: Học nội quy an toàn trong phòng thí nghiệm và thực 

hành sử dụng một số dụng cụ cơ bản trong phòng thí nghiệm hóa học, các kỹ thuật pha chế, 

định phân dung dịch, và cách tính sai số. 

Phần 2-Thực hành thí nghiệm: Sinh viên trực tiếp thực hiện các thí nghiệm để kiểm chứng 

những nội dung lý thuyết đã học và đánh giá kết quả đạt được cho từng thí nghiệm cụ thể. 

Part 1- Matter Structure: Consist of chapters 1,2 and 3. This part supplies the modern 

knowledge on atom, cycle rules of atoms base on their electron structure, bonding types in 

molecules and molecular structure.  
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Part 1- Basic Theories of Chemical Engineering Process: Consist of chapters 4 to 9. These 

chapters supply basic concept of foundation theories on Chemistry Process: Thermochemistry, 

entropy and Gibbs energy, concept of chemical equilibrium and factors affect it, equilibrium 

types in electrolyte solutions, equilibrium in heterogeneous system, the direction and reaction 

intensity of non-change oxidation state reactions, the direction and reaction intensity of  

variation of oxidation state reactions, reaction rate and effect factors. 

Part 1- Laboratory techniques: Learn safety rules in the laboratory and practice of using 

some basic tools in the chemical laboratory, the technical preparation and titration of solutions, 

and calculation experimental errors.  

Part 2- Laboratory practice: Students perform experiments to verify the theory and evaluate 

the results for each particular experiment. 

 

Môn học 7: Vật lý 1- (Physics 1) 

Tín chỉ : 4(3,2,7) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Cơ - Nhiệt - Điện từ 

Mechanics – thermodynamics - electricity and magnetism  

 

Môn học 8: Vật lý 2 - (Physics 2) 

Tín chỉ : 4(3,2,7) 

Môn học trước: Vật lý 1 

Quang lượng tử - Vật lý hạt nhân – Vật lý hiện đại 

Photonics - Nuclear Physics - Modern Physics   

 

Môn học 9: Thí nghiệm vật lý - (Physical Experiment) 

Tín chỉ : 1(0,2,1) 

Môn song hành: Vật lý 1 

Nội dung môn học bao gồm: Lý thuyết: Đo lường và sai số. Thực hành: 14 bài thí nghiệm 

vật lý đại cương trong Cơ - Nhiệt - Điện từ - Quang - Vật lý nguyên tử. 

Theory: Measurement and Error. Practice: 14 experimental items outlined in general 

physics experiments : Mechanical - Thermodynamics - Electricity and magnetism - Optical - 

Atomic. 

 

Môn học 10: Tin học cho kỹ sư - (Introduction to computing for engineers) 

Tín chỉ : 3(2,2,5) 
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Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học trang bị cho sinh viên: 

- kiến thức cơ bản về khoa học máy tính và kỹ thuật lập trình.  

- khái niệm khoa học tính toán cơ bản, bao gồm: các loại dữ liệu, cấu trúc điều khiển, 

hàm, mảng và chuỗi, thuật toán cơ bản, cấu trúc máy tính và quản lý bộ nhớ. 

- thực hiện chương trình tính toán đối với một bài toán kỹ thuật 

tác động số liệu và biểu diễn đồ thị  

Môn học 11 : Cơ học lý thuyết - (Engineering Mechanics) 

Tín chỉ : 3(3,0,6) 

Môn học trước: Giải tích 1, Vật lý 1, Đại số 

Tĩnh học: Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học, thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng 

của hệ lực, bài toán cân bằng của vật rắn - hệ vật rắn, ma sát, trọng tâm.  

Động học: động học điểm, hai chuyển động cơ bản của vật rắn, chuyển động phức hợp 

điểm, chuyển động song phẳng của vật rắn, chuyển động tổng quát của vật rắn. Mô hình hóa 

cơ cấu động học. Động lực học: động lực học chất điểm, nguyên lý D'Alambert, các định lý 

tổng quát của động lực học, nguyên lý di chuyển khả dĩ, lý thuyết va chạm. 

Chú trọng đến các phương pháp giải tích và số để giải các bài toán tĩnh và động. 

Môn học 12: Sức bền vật liệu - (Strength of Materials) 

Tín chỉ : 3(2,2,5) 

Môn học trước: Cơ học lý thuyết 
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Phần 1 Nội dung môn học bao gồm 8 chương. Sau các khái niệm và giả thiết mở đầu, 

lý thuyết nội lực được trình bày trong chương 2. Ứng xử của thanh chịu kéo hoặc nén đúng 

tâm và các đặc trưng cơ học của vật liệu được nêu trong chương 3. Các chương 4, 5, 6 đề cập 

đến các phần trạng thái ứng suất, quan hệ ứng suất - biến dạng; lý thuyết bền; đặc trưng hình 

học của mặt cắt ngang trước khi phân tích ứng xử bao gồm ứng suất, biến dạng, và chuyển vị 

của thanh chịu uốn phẳng trong chương 7. Một số phương pháp tính chuyển vị của dầm được 

trình bày trong chương 8.  

Phần 2   Nội dung môn học bao gồm 5 chương. Chương 9 trình bày ứng xử của thanh 

chịu xoắn thuần túy. Sự phân tích ứng suất và chuyển vị của thanh chịu lực phức tạp như uốn 

xiên, uốn và kéo (nén), uốn và xoắn được đề cập trong chương 10. Sự ổn định của thanh chịu 

nén với các điều kiện biên khác nhau; các phương pháp xác định lực tới hạn và phân tích ứng 

xử trong bài toán uốn ngang - dọc đồng thời được diễn tả chi tiết trong các chương 11 và 12. 

Ngoài ra, Chương 13 trình bày khái niệm tải trọng động, phương pháp tính toán ảnh hưởng 

của tải trọng động bao gồm chuyển động thẳng, dao động, và va chạm lên hệ kết cấu.  

Ngoài ra, Nội dung phần thí nghiệm bao gồm các bài thí nghiệm như sau. Tìm ứng xử 

của mẫu thép và gang bằng các thí nghiệm kéo, nén. Xác định mô đun đàn hồi, mô đun trượt 

và hệ số Poisson của thép bằng thí nghiệm kéo dùng tenxơ mét quang, thí nghiệm xoắn. Xác 

định đặc trưng của gỗ trong thí nghiệm uốn thuần tuý. Thí nghiệm để tìm quan hệ tải trọng và 

chuyển vị của dầm chịu uốn phẳng, uốn xiên. Xác đinh ứng suất trong thanh kéo lệch tâm. Thí 

nghiệm tìm lực tới hạn thanh chịu uốn dọc. Thí nghiệm phân tích dao động của hệ một bậc tự 

do. 

 

Môn học 13 Vẽ kỹ thuật - (Engineering Drawing,) 

Tín chỉ : 3(3,0,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Thiết lập đồ thức của các đối tượng hình học cơ bản bắt đầu từ điểm, đường thẳng, mặt 

phẳng; xác định các tính chất và quan hệ hình học của chúng. 

Bài toán cơ bản giải quyết các vấn đề về vị trí giữa các đối tượng hình học cơ bản và 

xác định độ lớn thật của các đối tượng hình học (độ dài, góc) trên hình biểu diễn. 

Các phép biến đổi hình chiếu để các đối tượng có vị trí hình học đặc biệt so với các 

mặt phẳng hình chiếu. 
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Biểu diễn các mặt hình học ba chiều (đa diện, mặt cong), xác định các tính chất và 

giao của chúng.Vật liệu, dụng cụ và thiết bị vẽ, cách trình bày bản vẽ kỹ thuật theo Tiêu 

chuẩn Việt Nam (TCVN) và quốc tế (ISO), dựng hình bằng dụng cụ vẽ; các loại hình biểu 

diễn sử dụng phương pháp hình chiếu vuông góc bao gồm: hình chiếu vuông góc, hình chiếu 

riêng phần, hình chiếu cục bộ, hình cắt, mặt cắt và hình trích; hình biểu diễn nổi theo phương 

pháp hình chiếu trục đo; vận dụng hợp lý các loại hình biểu diễn để biểu diễn vật thể trên bản 

vẽ kỹ thuật. 

 

Môn học 14: Vẽ cơ khí - (Mechanical Drawing) 

Tín chỉ: 3(1,4,4) 

Môn học trước: Vẽ kỹ thuật 

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức để biểu diễn trên bản vẽ các chi tiết cơ 

khí như bánh răng, trục vít - bánh vít, ổ lăn, lò xo, mối ghép ren, mối ghép then, mối ghép hàn; 

cách xây dựng bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết với các yêu cầu của kỹ thuật chế tạo và vẽ bản vẽ sơ 

đồ. Giới thiệu và thực hành trên máy tính sử dụng các phần mềm CAD (AutoCAD Mechanical, 

Inventor, ...). 

The subject provides students the basic knowledges to represent machine elements such 

as: gears, worm gears, bearings, springs, screw joints, keys, welding joints on drawing. In 

addition, the subject also presents the method to establish the assembly drawings, detail 

drawings and diagram drawings. Introduction and practice on CAD softwares (AutoCAD 

Mechanical, Inventor, ...). 

 

Môn học 15: Thực tập cơ khí đại cương 1 

Tín chỉ : 1 (0,3,0) 

Điều kiện tiên quyết : Không 

Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công cơ khí. Kiến 

thức cùng  kỹ năng cơ bản trong từng phương pháp gia công. 

Các phương pháp gia công bằng cắt gọt: Phương pháp gia công nguội, Phương pháp 

gia công tiện, Các phương pháp gia công không phoi: Gia công bằng áp lực, Gia công bằng 

hàn. 

Môn học 16: Thực tập cơ khí đại cương 2  

Tín chỉ : 1 (0,3,0) 

Môn học trước : Thự tập cơ khí đại cương 1 

Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công cơ khí. Kiến 

thức cùng  kỹ năng cơ bản trong từng phương pháp gia công. 
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Các phương pháp gia công bằng cắt gọt: Phương pháp gia công nguội, Phương pháp 

gia công tiện, Các phương pháp gia công không phoi: Gia công bằng áp lực, Gia công bằng 

hàn. 

 

Môn học 17: Kỹ thuật điện, điện tử - (Electric, eletronic circuits) 

Tín chỉ; 4(3,3,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học trang bị cho sinh viên: 

- Sơ đồ mạch điện 

- Máy điện 

- Khí cụ điện 

- Sơ đồ mạch điện tử 

- Linh kiện điện tử cơ bản 

Giới thiệu về tín hiệu số 

 

Môn học 18: Cơ lưu chất - (Fluid Mechanics) 

Tín chỉ : 3(2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Cơ học Lưu Chất là môn kỹ thuật cơ sở cho tất cả các ngành kỹ sư. Môn học nhằm 

trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các quy luật cân bằng, chuyển động của lưu 

chất, về sự tương tác của lưu chất với các vật thể chuyển động trong lưu chất hoặc với các 

thành bao quanh. Đồng thời  môn học này cũng trang bị cho sinh viên phương pháp giải quyết 

vài bài toán ứng dụng đơn giản trong ngành kỹ thuật Xây dựng, Thủy lợi, Cấp thoát nước, Hệ 

thống điện, Cơ khí, Hoá, Tự động thủy khí, Hàng không,... 

 

Môn học 19: Nhiệt động lực học và truyền nhiệt - (Thermodynamics and Heat Transfer) 

Tín chỉ; 3(2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nhiệt động lực học: Những khái niệm cơ bản; Nhiệt lượng và công; Định luật nhiệt 

động thứ nhất và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng; Định luật nhiệt động thứ 

hai; Hơi nước; Không khí ẩm; Quá trình lưu động, tiết lưu của khí và hơi; Máy nén khí; Các 

chu trình chất khí; Chu trình thiết bị động lực hơi nước; Chu trình máy lạnh và bơm nhiệt; 

Phương trình vi phân nhiệt động; Nhiệt động hóa học. 

Truyền nhiệt: Các khái niệm và phương trình cơ bản về dẫn nhiệt; Dẫn nhiệt ổn định; 

Dẫn nhiệt không ổn định; Một số vấn đề cơ bản về trao đổi nhiệt đối lưu; Các quá trình trao đổi 
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nhiệt đối lưu; Tỏa nhiệt đối lưu khi có biến đổi pha; Lý thuyết cơ sở về bức xạ nhiệt; Trao đổi 

nhiệt bằng bức xạ; Trao đổi nhiệt, trao đổi chất hỗn hợp; Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt. 

 

Môn học 20: Kỹ thuật điều khiển tự động - (Control system technology) 

Tín chỉ: 3(2,2,5) 

Môn học trước: Kỹ thuật điện – điện tử 

Môn học trang bị cho sinh viên: 

- Vị trí và vai trò các phần tử cơ bản trong một hệ thống điều khiển tự động bao gồm phần 

tử cảm biến, phần tử tác động, phần tử điều khiển, và quá trình.  

- Hiểu biết các quá trình xử lý tín hiệu luôn để tạo nên sự kết nối giữa các phần tử. 

- Củng cố về tín hiệu số và vận dụng thiết kế các hệ thống điều khiển theo trình tự 

Môn học 21: Kỹ thuật thủy lực và khí nén - (Hydraulic and Pneumatic Engineering) 

Tín chỉ; 3(2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn truyền động thủy lực và khí nén là môn học cung cấp kiến thức cơ bản về nguyên 

lý hoạt động và các phương pháp tính toán các hệ thống truyền động và hệ thống điều khiển 

bằng thủy lực-khí nén. 

This course provides the background on working principle and calculating methods for 

transmission sytems and control systems which use hydraulic or pneumatic power. 

Môn học 22: Nguyên lý máy - (Theory of Machine and Mechanism) 

Tín chỉ: 3(3,0,6) 

Môn học trước: Cơ học lý thuyết 

Nguyên lý máy là môn kỹ thuật cơ sở nghiên cứu về nguyên lý cấu tạo, động học, lực 

học và động lực học của cơ cấu và máy nói chung, nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức 

để giải quyết hai bài toán cơ bản: (1) Phân tích nguyên lý cấu tạo, động học, lực học và động 

lực học của cơ cấu và máy đã cho, và (2) Tổng hợp (thiết kế) cơ cấu và máy thỏa các điều kiện 

động học, lực học và động lực học cho trước (đặt ra). 

Theory of machines and mechanism is a basic engineering subject, specializes in studying 

structural principles, kinematics, fores and dynamics of mechanisms and machines. It gives 

students the knowledge to solve two basic problems: 

a. Analysis of structural principles, kinematics, foces and dynamics of a given machine. 

    b. Synthesis of mechanisms and machines with given kinematics, dynamics conditions. 

Môn học 23: Chi tiết máy - (Machine Elements) 

Tín chỉ; 3(2,2,5) 

Môn học trước: Nguyên lý máy 
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Môn học song hành: Sức bền vật liệu 

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về quá trình thiết kế các chi tiết máy bao 

gồm chỉ tiêu và công thức thiết kế các chi tiết máy của hệ thống truyền động bao gồm: các bộ 

truyền đai, xích, bánh răng, trục vít, vít truyền động…, trục, ổ lăn và ổ trượt, lò xo, khớp nối, 

các mối ghép… 

The objects of this course are machine elements of power transmission including: belts, 

chains, gears, worm gears , power screws, shafts and axles, rolling and sliding bearings, springs, 

couplings and clutches, joints of machine elements. 

 

Môn học 24: ĐAMH Thiết kế - (Machine design project) 

Tín chỉ: 1 

Môn học trước: Chi tiết máy, vẽ cơ khí 

Nội dung đồ án môn học Thiết kế gồm: làm việc nhóm, lập kế hoạch,  lựa chọn phương 

án, chọn động cơ điện; phân phối tỉ số truyền cho hệ thống; tính toán thiết kế các bộ truyền: 

đai, xích, bánh răng trụ (răng thẳng, răng nghiêng, răng chữ V), bánh răng côn răng thẳng, trục 

vít-bánh vít; chọn ổ lăn và nối trục; thiết lập bản vẽ lắp 2D hoặc 3D, bản vẽ chế tạo một chi tiết 

điển hình; lập thuyết minh (kèm bảng dung sai lắp ghép). Mô hình hoá, mô phỏng và phân tích 

kết cấu. Lắp ráp mô hình thật. 

This project includes following steps: select the electric motor, arrange the ratio, design 

the belts, chains, gears (spur, helical, double helical), bevels , worm gear, shafts, keys, bearings 

and couplings. After that, the students will setup the engineering drawings, technical document 

(with tolerance table). 

 

Môn học 25: Vật liệu học và xử lý - (Material and heat treatment) 

Tín chỉ: 3(2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học cung cấp kiến thức về cơ sở khoa học vật liệu kim loại bao gồm: cấu trúc mạng 

tinh thể, các dạng sai lệch, bản chất pha và chuyển biến pha thông qua kiến thức giản đồ pha, 

cơ lý tính sử dụng trong kỹ thuật. Ngoài ra, sinh viên nắm bắt về cơ sở khoa học  công nghệ 

phục vụ cho gia công xử lý kim loại và hợp kim dể thu được tính chất theo yêu cầu. Giới thiệu 

một số loại vật liệu phổ biến dùng trong ngành chế tạo máy 

This  course  supplies  base  of  metal  material  science  include:  Crystal  Structure,  

Bond  and Defects of crystal, Types of Equilibrium Diagrams, Solidification and Phase 

Changes, Structures of Phases  in  Alloys,  Plastic  Deformation  and  Mechanical  Properties.  

In  other  hand,  students  will understand base of engineering science to manufacturing and 
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heat treatment metal and its alloy in order  to  get  mechanical  property  on  demand.  

Introduction  some  popular  materials  are  used  in manufacturing engineering 

 

Môn học 26: Dung sai và kỹ thuật đo - (Tolerance and Measurement Engineering) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học trình bày các nguyên tắc thành lập hệ thống dung sai hình trụ trơn, ren, then 

và bánh răng.  Các phương pháp giải chuỗi kích thước và ghi kích thước trên bản vẽ. Các 

phương pháp đo và kiểm tra các chi tiết điển hình trong cơ khí: bề mặt trơn, ren, then và bánh 

răng. Các phương pháp đo và sử dụng dụng cụ đo cho các đại lượng vật lý thường dùng trong 

quá trình công nghệ:  nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, lực mô men,.. Xử lý kết quả đo. 

The course presents the establishing principles of tolerancing in case of cylinder surface, 

thread, .. The methods used in solving of dimensioning chain and dimensioning of draw. 

Measurement and inspection methods of the typical elements, such as: smooth surfaces, thread, 

.. . The measurement methods and equipments used in physical phenomena, such as: 

temperature, pressure, flow, foce and momentum, ..Processing of measuring results.     

 

Môn học 27: Các phương pháp gia công - (Manufacturing processes) 

Tín chỉ: 3(3,0,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học cung cấp những kiến thức tổng quát cho sinh viên ngành kỹ thuật cơ khí về 

các quá trình tạo hình sản phẩm. Giáo trình được thiết kế mang tính hệ thống từ các quá trình 

gia công không phoi đến các quá trình gia công có phoi. Ngoài ra môn học còn cung cấp cho 

người học những kiến thức lien quan đến xử lý bề mặt, công nghệ tạo hình bằng kim loại bột. 

The course supplies general knowledge about processes shaping a part and products. It 

is appropriate for mechanical engineering students. The course is systematically designed 

which runs from solidification processes, forming and shaping processes, particulate 

processing of metals and ceramics and machining... 

 

Môn học 28: Thực tập Kỹ thuật  (Technical practice) 

Tín chỉ: 1(0,3,0) 

Môn học trước: Thực tập cơ khí đại cương 1,2 

Cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng nâng cao trong các phương pháp 

gia công cơ khí nhằm phục vụ cho Đồ án chuyên ngành và Công tác chuyên môn sau này. 
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Kỹ thuật trong những phương pháp gia công truyền thống: Kỹ thuật gia công nguội, 

Kỹ thuật gia công tiện, Kỹ thuật gia công phay. Kỹ thuật lập trình và gia công trên những máy 

gia công kỹ thuật số: Tiện CNC, Phay CNC, EDM-CNC. 

Sinh viên được gửi đến các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp. Ở đó sinh viên được có cơ 

hội vận dụng các kiến thức lý  thuyết được trang bị vào giải quyết các nhiệm vụ thực tế 

Student will work in enterprise which give them the chance to applying the knowledge 

and solving the real problem in work 

 

Môn học 29: Môi trường và con người -(Environment and humans) 

Tín chỉ: 3 (3,0,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Trong đời sống và trong lao động thì môi trường và con người luôn luôn có những tác 

động qua lại nhằm duy trì và phát triển sự sống của con người. Nội dung môn học “Môi trường 

và con người“ giới thiệu các luật định về bảo vệ môi trường và bảo vệ con người trong đời sống 

xã hội  cũng như trong quá trình lao động. Hiểu biết tương tác giữa môi trường và con người, 

môi trường và ngành nghề, nắm vững những nguyên nhân gây ảnh hưởng không tốt đến môi 

trường, từ đó khảo sát, đánh giá những hiểm họa, những nguy hiểm xảy ra để duy trì và nâng 

cao chất lượng cuộc sống của con người hướng tới sự phát tiển bền vững. 

 

Môn học 30: Lập và phân tích dự án cho kỹ sư ( Project planning and analysis for 

Engineers ) 

Tín chỉ: 3(3,0,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Lập và Phân tích dự án đầu tư là môn học mang tính tổng hợp và thực tiễn cao dành cho 

sinh viên năm cuối. Môn học này giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học ở những môn 

quản lý chức năng, xây dựng kế hoạch, trực tiếp tham gia soạn thảo một số phần của dự án tiền 

khả thi 

Mục tiêu của môn học này là để các sinh viên tiếp cận với những nguyên tắc lý thuyết 

cùng những ứng dụng thực tế của thẩm định dự án. Khi kết thúc môn học, các sinh viên sẽ có 

được kiến thức và các kỹ năng cần thiết để thực hiện thẩm định và ra quyết định về tài chính, 

rủi ro, kinh tế và xã hội đối với dự án phát triển. 

 

Môn học 31: Thực tập tốt nhiệp (Industrial Attachment) 

Tín chỉ: 3 

Môn học trước: Thực tập kỹ thuật 



 

 25 

Thực tập công tác kỹ thuật và quản lý kỹ thuật của một đơn vị trong lĩnh vực cơ khí 

chế tạo hoặc một số ngành công nghiệp có liên quan. 

 

Môn học 32: Luận văn tốt nghiệp (Final Thesis) 

Tín chỉ: 9 

Điều kiện tiên quyết: Thực tập tốt nghiệp 

Luận văn tốt nghiệp nhằm tổng hợp các kiến thức đã học của các môn học toán và 

khoa học tự nhiên, cơ sở, ngành  và chuyên ngành. Nội dung của luận văn tốt nghiệp thường 

là thiết kế thiết bị, máy móc hoặc dây chuyền sản xuất, nghiên cứu ứng dụng, công nghệ mới 

hoặc đề xuất các giải pháp kỹ thuật tốt hơn, hợp lý hơn, lập quy trình công nghệ gia công sản 

phẩm cơ khí… 

 

Môn học 33: Kỹ thuật chế tạo 1 - (Manufacturing engineering 1) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Các phương pháp gia công 

Trình bày những nội dung cơ bản về lý thuyết và công nghệ của các phương pháp chế 

tạo phôi cơ khí không qua cắt gọt (còn gọi là phương pháp gia công không phoi): Kỹ thuật đúc 

kim loại, tạo hình biến dạng, hàn kim loại. Môn học còn đề cập đến phân tích và lựa chọn vật 

liệu, phương pháp chế tạo phôi 

This course aims the students acquaint with the basics of the manufacturing processes 

involved in industrial activities. While most of the manufacturing processes are to be covered 

during the course, more emphasis will be given on those processes which are more common, 

namely material no removal processes, casting, forming and welding. 

Môn học 34: Kỹ thuật chế tạo 2 - (Manufacturing engineering 2) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Các phương pháp gia công 

Môn học cung cấp những kiến thức chuyên sâu cho sinh viên ngành kỹ thuật chế tạo về 

bản chất cơ học và vật lý của các quá trình tạo hình sản phẩm. Giáo trình được thiết kế mang 

tính hệ thống để giải quyết các vấn đề cốt lõi lien quan đến lực, năng lượng, nhiệt, và quá trình 

mài mòn dụng cụ, vv của các quá trình sản xuất. 

The Course supplies principal  knowledge for  manufacturing engineering students 

about  mechanical and physical  fundamentals as force, power, energy and wearing of the tool. 

 

Môn học 35: Kỹ thuật chế tạo 3 -  (Manufacturing engineering 3) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 
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Điều kiện tiên quyết: Các phương pháp gia công 

Giáo trình được thiết kế mang tính hệ thống để giải quyết các vấn đề cốt lõi liên quan 

đến các phương pháp gia công không truyền thống, tính toán kinh tế của các phương pháp cắt 

gọt, gia công nhóm và hệ thống sản xuất linh hoạt,qui trình công nghệ gia công cơ và lắp ráp 

sản phẩm. 

The course supplies principal  knowledge for  manufacturing engineering students 

about nontraditional machining, economic of machining, group technology and flexible 

manufacturing systems, design for machining and mechanical assembly. 

Môn học 36: CAD/CAM - (CAD/CAM) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản và phương pháp luận thiết kế và phát triển 

một hệ thống CAD/CAM, mô hình hóa hình học, đồ họa máy tính, thiết kế nhờ máy tính và 

các ứng dụng, công nghệ, lập trình và máy công cụ CNC, hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS) 

và hệ thống sản xuất tích hợp nhờ máy tính (CIM). 

The course provides basic knowledge and  methodology on design and development 

of CAD/CAM system, geometrical modelling, computer graphics, computer aided design and 

applications, CNC technology, programming and machine tools, flexible manufacturing 

systems and computer integrated manufacturing systems.     

 

Môn học 37: Đồ án kỹ thuật chế tạo - (Manufacturing engineering Project) 

Tín chỉ: 1 (0,1,2) 

Điều kiện tiên quyết: Các phương pháp gia công 

Sinh viên được phân nhóm để thực một đồ án về qui trình công nghệ gia công một chi 

tiết cụ thể bằng cắt gọt hoặc bằng phương pháp gia công không phoi như biến dạng khối hoặc 

tạo hình từ kim loại tấm để hoàn thành đồ án. 

The students in the group will accomplish the thesis about manufacturing engineering 

for available part . Students will apply the courses as manufacturing engineering 1or 2 and 3 

to resolving the matter. 

 

Môn học 38: Các phương pháp gia công đặc biệt - (Advanced manufacturing processes) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 



 

 27 

Tổng quan về các phương pháp gia công đặc biệt, các phương pháp gia công cơ, hóa, 

điện, nhiệt. Mỗi phương pháp được trình bày các nội dung cơ bản như: nguyên lý gia công, 

thiết bị và dụng cụ, các thông số và đặc điểm công nghệ, năng suất và chất lượng gia công.  

Overview of advanced manufacturing processes (mechanical, chemical, electrical, 

thermal). For every process it is presented with such contents: principles of manufacturing, 

equipment and tools, the technological parameters and specifications, manufacturing 

productivity and quality. 

 

Môn học 39: Máy công cụ - (Machine tools) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Môn học trước: Chi tiết máy 

Đây là môn học chuyên ngành của ngành kỹ thuật chế tạo. Môn học nhằm trang bị cho 

sinh viên những kiến thức cơ bản về phân tích, thiết kế động học truyền dẫn máy công cụ. 

Phương pháp điều khiển và điều chỉnh các máy công cụ thông thường . 

This is the specific course for manufacturing engineering students. This course 

provides the background on analysing, designing kinetic motion for machine tools. Methods 

of controlling and adjusting some common machine tools. Introduces various kinds of CNC 

machine tools. 

 

Môn học 40: Thiết kế dụng cụ cắt kim loại - (Cutting tools design) 

Tín chỉ: 3 (3,0,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết căn bản về cơ sở quá trình gia công 

vật liệu, phương pháp lựa chọn thông số của dụng cụ gia công từ đó chọn chế độ cắt hợp lý, 

sinh viên có khả năng thiết kế được các loại dụng cụ cắt tương ứng với từng phương pháp gia 

công đảm bảo cho quá trình công nghệ chế tạo tối ưu. 

The subject aims to supply to students the basic knowledge of fundamental of material 

manufacturing, method for choosing the parameters of tool. Base on the knowledge, students 

can choose the right cutting regime. They can design the tools for manufacturing process that 

the tools can make the manufacturing process optimal.    

Môn học 41: Quản lý bảo trì công nghiệp - (Industrial  mainternance engineering and 

management) 

Tín chỉ: 3 (3,0,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 
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Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về bảo trì hiện đại, các định nghĩa, phân loại 

và nội dung bảo trì, những chủ đề liên quan đến độ tin cậy và khả năng sẵn sàng, chi phí chu 

kỳ sống, kinh tế bảo trì,  TPM và RCM,  tổ chức bảo trì, phụ tùng và quản lý tồn kho, các hệ 

thống quản lý bảo trì và thực hiện hiệu quả một hệ thống quản lý bảo trì. 

The course  provides basic knowledge on modern maintenance, definitions, 

classification and contents, topics on reliability and availability, life cycle cost, maintenance 

econonomy, TPM and RCM, maintenance organization, spare parts and inventory, 

maintenance management systems and effective implementation of a maintenance 

management system. 

 

Môn học 42: Kỹ thuật an toàn  - (Safety engineering) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Trong sản xuất trong đó có sản xuất công nghiệp, người lao động luôn phải tiếp xúc 

với máy móc, trang thiết bị, nguyên vật liệu và các điều kiện lao động không an toàn. Môi 

trường làm việc luôn phát sinh những yếu tố có hại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người lao 

động cũng như phát sinh các mối nguy hiểm, rủi ro dẫn đến tai nạn trong lao động và bệnh 

nghề nghiệp cho người lao động. Nội dung môn học “Kỹ thuật an toàn” bao gồm các phần về 

những kiến thức cơ bản, những khái niệm mới về công tác bảo hộ lao động, những biện pháp 

tổng hợp về khoa học kỹ thuật, quản lý, kinh tế, xã hội, luật pháp…để đạt được mục đích trên 

của môn học. 

Môn học 43: Thiết kế và chế tạo hệ thống vi cơ điện tử - (Design and manufacturing of 

MEMS) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học cung cấp cho sinh viên có cái nhìn tổng quát về thiết kế và chế tạo hệ thống vi 

cơ điện từ. 

The contents offer a novel and systematic insight into the MEMS domain and 

complements existing work in the literature addressing part of the material developed. 

 

Môn học 44: Công nghệ vật liệu nhựa và gia công khuôn mẫu - (Technology of plastic and 

moulding) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 
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Nội dung môn học đề cập tới các đặc tính của vật liệu polymer, các phương pháp gia 

công nhựa, đường lối tính toán  thiết kế  cho khuôn thổi, khuôn phun ép. 

The contents of this course include the characteristics of polymer, the manufacturing 

methods for  plastic materials and the designing route for blow molding, injection molding. 

Môn học 45: Tạo mẫu nhanh - (Rapid prototyping) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung môn học bao gồm các kiến thức về công nghệ tạo mẫu nhanh, kỹ thuật ngược, 

tạo khuôn nhanh. 

The contents of this course include rapid prototypingm, reserve engineering, rapid 

manufacturing moulds. 

 

Môn học 46: Đảm bảo chất lượng - (Quality asurrance) 

Tín chỉ: 3 (3,0,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về một hệ thống quản lý và đảm bảo chất 

lượng có hiệu quả, các công cụ quản lý chất lượng bằng thống kê, kaizen, 5S, các bộ tiêu 

chuẩn ISO 9000, ISO 14000 và quản lý chất lượng toàn diện. 

The course provides basic knowledge of an effective quality assurance and 

management system, statistical quality management tools, kaizen, 5S, ISO 9000, 14000 

standards and total quality management. 

 

Môn học 47: Các cảm biến - (Sensors) 

Tín chỉ: 3 (3,0,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 
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Mục đích của môn học là cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết đo 

kỹ thuật, môn học tập trung vào nguyên tắc đo, lý thue61t cảm biến để đo các đại lượng vật lý 

cơ bản trong hệ thống cơ học vật rắn và cơ học chất lỏng, khí  . Ngoài ra sinh viên có thể thiết 

kế các mạch xử lý cần thiết cho tín hiệu ra của cảm biến đối cho quá trình tiếp theo. 

The goal of this course is to provide postgraduate students with a well-founded 

background in the theory of engineering measurements. With this in mind, this course focuses 

on principle of measurement, theory of sensors for measuring typical physical quantities in 

solid and fluid ( gas) mechanical systems. Furthermore, it is expected that the student will be 

able to design the necessary conditioning circuit which should facilitate the output of the 

sensor for further processing. 

 

Môn học 48: Kỹ thuật ma sát - (Tribology engineering) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học trình bày các khái niệm, quy luật cơ bản về ma sát, những nhân tố ảnh hưởng 

đến hệ số ma sát và cường độ mòn, mài mòn trong máy và biện pháp bôi trơn nhằm nâng cao 

độ tin cậy và tuổi thọ của chúng. 

This course presents the concepts and the basic rules of friction, the factor affecting to 

the friction coefficient and the abrasion strength, abrasion in machines, and lubricant methods 

to increase their reliability and life time. 

 

Môn học 49: Kỹ thuật mô phỏng - (modeling and simulation) 

Tín chỉ: 3 (3,0,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học trình bày về những kỹ thuật liên quan đến việc mô phỏng những hiện tượng 

vật lý như: cơ học vật rắn biến dạng, động lực học chất lưu, truyền nhiệt, điện từ. Nội dung 

trình bày cũng đề cập đến những vấn đề liên quan đến sự tương tác của những trạng thái vật 

lý.   

This course provides knowledges of multiphysics modeling and simulation.  At the 

end of the course, the student should have ability in mathematical modeling in such areas: 

deformation solid mechanics, fluid dynamics, heat transfer, and electromagnetics. It is also 

having a presentation about the coupling problem.   

 

Môn học 50: Kỹ thuật xử lý ảnh - (Digital image processing) 

Tín chỉ: 3 (3,0,6) 
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Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học trình bày những kiến thức về thu nhận ảnh, lọc nhiễu và nâng cao chất lượng 

ảnh, xác định biên, phân vùng ảnh, và nhận dạng ảnh.   

This course provides knowledges of digital image processing, with an emphasis on 

image acquisition, noise filter, image enhancement, edge detection, image extraction, and 

image regconization.   

 

Môn học 51: Thiết kế đảm bảo khả năng chế tạo và lắp ráp - (Design for manufacture and 

assembly) 

Tín chỉ: 3 (3,0,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản, phương pháp, công cụ thiết kế và phát triển 

sản phẩm nhằm giảm tối thiểu chi phí chế tạo và lắp ráp, bằng cách áp dụng các nguyên tắc 

thiết kế đảm bảo khả năng chế tạo và lắp ráp (DFMA). Các chủ đề chính bao gồm: giới thiệu 

về DFMA, lựa chọn vật liệu và quy trình chế tạo sản phẩm, thiết kế đảm bảo khả năng chế tạo, 

thiết kế đảm bảo khả năng lắp ráp và tháo rời, thiết kế đảm bảo môi trường, thiết kế đảm bảo 

chế tạo và CAD, các bước tiến hành khi ứng dụng DFMA.  

The course provides basic knowledge, methods and tools in product design and 

development in order to minimize manufacturing and assembly costs, by applying design for 

manufacturing and assembly (DFMA) principles. Main topics consist of: introduction to 

DFMA, selection of materials and manufacturing processes, design for manufacturability, 

design for assembly and disassembly, design for environment, design for manufacturability 

and CAD, implementation steps for applying DFMA. 

 

Môn học 52: Kỹ thuật CNC- (CNC technolog) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 
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Môn học cung cấp cho sinh viên các tri thức về hệ thống NC/CNC, những thành phần 

cơ bản của bộ điều khiển, thành phần cơ bản của phần cứng, dụng cụ và thiết bị gá đặt trên 

máy công cụ, chương trình NC của công nghệ tiện và phay, tạo chương trình NC từ mô hình 

CAD,  kiểm tra chương trình NC, hệ thống FMS và CIM. 

This course provides participants with knowledge of NC/CNC systems, basic elements 

of CNC systems, hardware elements, tooling and work-holding for CNC machine tool, NC 

programming of turning and milling processes, NC program generation from CAD models, 

NC program verification, FMS and CIM systems. 

 

Môn học 53: Kiểm tra không phá hủy - (Nondestructive testing) 

Tín chỉ: 3 (3,0,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học mô tả các phương pháp kiểm tra không phá huỷ của vật liệu và sản phẩm, bao 

gồm các các nguyên tắc vật lý của nó. Các dụng cụ trong kiểm tra không phá huỷ. 

Description of the methods of non-destructive evaluation of materials and products, 

inclusive of their physical principles. Instrumentation in non-destructive evaluation. 

 

Môn học 54: Kỹ thuật đúc kim loại - (Metals casting technology) 

Tín chỉ: 3 (3,0,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học cung cấp các kiến thức về: 

Công nghệ đúc khuôn cát sét, công nghệ chế tạo ruột cát sét, công nghệ chế tạo khuôn 

cát với chất dính tổng hợp, sấy khuôn và các bộ phận phụ, chế tạo mẫu đúc, các phương pháp 

đúc đặc biệt. 

The purpose of this course is to provide the knowlegd: The sand casting process, the 

sand core process, the manufacture of sand sasting process with general adhesive, mold 

drying, additional components, casting pattern manufacturing, and particular casting process. 

 

Môn học 55: Kỹ thuật cán kim loại - (Rolling technology) 

Tín chỉ: 3 (3,0,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 
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Trình bày những nội dung cơ bản về lý thuyết cán dọc, cán ngang và cán nghiêng. Cơ 

sở công nghệ cán kim loại. Kỹ thuật cán hình và thiết kế lỗ hình trục cán, các nguyên lý công 

nghệ cán hình, thiết bị cán hình. Kỹ thuật cán tấm. Các nguyên lý công nghệ cán nóng tấm 

kim loại. Các nguyên lý cán chính xác. Các nguyên lý công nghệ cán nguôi tấm kim loại. Kỹ 

thuật cán kim loại nhiều lớp. Kỹ thuật sản xuất ống. Các phương pháp cán khác. 

This course presents the elementary contents of theory and technology about 

lengthwise rolling, cross rolling, and bevel rolling. Also covered are such as fundamentals of 

the metal rolling process, the shape rolling process and roll pass design, the theory and 

technology about the shape rolling process, the shape rolling devices, the sheet rolling 

process, the theory and technology about the hot sheet rolling process, the principles of 

precision rolling, theory and technology about the cool sheet rolling process, metal multilayer 

rolling process, the pipe production technology, and others… 

 

Môn học 56: Cơ sở kỹ thuật khuôn trong tạo hình kim loại - (Design of forging die) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Trình bày những nội dung cơ bản về phương pháp dập nóng và dập nguội: lý thuyết 

biến dạng kim loại trong quá trình dập nóng và dập nguội, các phương pháp sử dụng và ưu 

nhược điểm của các phương pháp. Nghiên cứu các phương pháp thiết kế khuôn dập, phân tích 

và lựa chọn các kết cấu và vật liệu làm khuôn. 

This course presents the elementary contents of cold and hot forging processes: the 

theory of metal forming in cold and hot forging processes, the advantages and disadvantages 

of forging processes. This course also provide the knowledge of forging die design, analysing 

and chosing the forging die structure and die materials 

Môn học 57: Kỹ  thuật hàn - (Material welding) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học giới thiệu về công nghệ, thiết bị cơ bản và ứng dụng của các phương pháp 

hàn như: hàn MIG – MAG; hàn TIG; hàn hồ quang chìm (SAW); hàn điện trở (RW). 

Subject of study to introduce technology, elementary equipment and applying methods of 

welding such as: MIG – MAG, TIG, SAW, RW. 

 

Môn học 58: Công nghệ  PLC và SCADA - (PLC and SCADA technology) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 
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Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học trang bị cho sinh viên: 

- Giao tiếp giữa PLC với thiết bị ngoại vi 

- Biễu diễn lưu đồ giải thuật SFC 

- Kỹ thuật lập trình PLC 

- Mạng truyền thông công nghiệp 

- SCADA 

- Software: GX Developer / FX Training / GT Designer 

 

Môn học 59: Phương pháp phần tử hữu hạn - (The Finite Element Method) 

Tín chỉ: 3 (3,0,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Trình tự giải một bài toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Phương pháp tích phân 

số và  phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính.  Các phương pháp xấp xỉ và xấp xỉ bằng 

phương pháp phần tử hữu hạn.  Phần tử một chiều (Lagrange – Hermite), phần tử tam giác 3 

nút, phần tử tứ giác 4 nút đẳng tham số dựa trên cơ sở chuyển vị.  Các bài toán cơ bản trong lý 

thuyết đàn hồi và bài toán truyền nhiệt (ma trận độ cứng, véc tơ tải nút tương đương  mức phần 

tử và  mức kết cấu). 

The steps of solving a problem using the finite element method. Numerical integration 

methods and system of linear equations solving methods. Approximative methods and the finite 

element approximation method. 2-node one dimension bar element, 3-node one dimension bar 

element, two dimensions bar element, beam element, in-plane load plate element. 

 

Môn học 60: Mô hình hóa hình học và mô phỏng - (Geometric Modelling and Simulation) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Giới thiệu các hệ thống CAD. Các phép biến đổi hình học. Biểu diễn đường cong. 

Mô hình hóa theo cấu trúc mặt cong. Mô hình hóa theo cấu trúc Solid. Mô phỏng động 

học. Phân tích và thiết kế tối ưu kết cấu. Tập tin dữ lệu và trao đổi dữ liệu giữa các phần 

mềm CAD/CAE. Giới thiệu các phần mềm CAD/CAE có chức năng mô hình hóa và mô 

phỏng. 
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Overview of CAD systems. Geometric transformations. Matematical representations 

of curves. Surface Modeling. Solid Modeling. Dynamic simulation. Optimal design and 

analysis of structure. File format and data exchange between CAD/CAM systems. Geometric 

Modelling Systems. 

 

Môn học 61: Thiết kế hệ thống cơ khí - (Design of Mechanical System) 

Tín chỉ: 3 (3,0,6) 

Môn học trước: Chi tiết máy, Kỹ thuật thủy lực & khí nén 

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức về thiết kế hệ thống cơ khí (máy), bao 

gồm các nội dung sau: phương pháp lựa chọn sơ đồ nguyên lý, sơ đồ động, công suất máy, 

lựa chọn cơ cấu và kết cấu máy, hệ thống truyền động cơ khí, thủy lực khí nén, hệ thống điều 

khiển… Thiết kế đảm bảo chế tạo, lắp ráp, độ tin cậy, chất lượng, phương pháp thiết kế theo 

môđun.  

This course provides students with knowledge of mechanical design system 

(machine), including the following: the method of selection principle diagram, flow diagram, 

engine power, choice and structure machine structural, mechanical drive systems, hydraulic 

pneumatic control system ... design ensures fabrication, assembly, reliability, quality, modular 

design methods. 

 

Môn học 62: Động lực học cơ hệ - (Dynamics of Mechanical Systems) 

Tín chỉ: 3 (3,0,6) 

Môn học trước: Nguyên lý máy 

Nội dung chính của môn học gồm ba phần: 

- Giới thiệu về các phương pháp thiết lập phương trình vi phân mô tả động lực học của 

hệ thống. 

- Trình bày đáp ứng của các hệ thống đã được lập mô hình toán. 

- Giới thiệu phương pháp mô phỏng hệ thống sử dụng MATLAB. 

The content of the subject includes three parts: 

-The introduction to the methods for establishing the differential equation system 

describing the dynamics of the system. 

-The observation of the response and the dynamic characteristics of the system. 

-The introduction to the modeling of a system using MATLAB. 

 

Môn học 63: ĐA Thiết kế hệ thống cơ khí - (Mechanical System Design Project) 

Tín chỉ: 1 
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Môn học trước: Vẽ cơ khí & CAD 

Nội dung ĐA là vận dụng các kiến thức đã học để thiết kế máy: tập trung vào lựa chọn 

sơ đồ nguyên lý, sơ đồ động, hệ thống truyền động, kết cấu máy và các chỉ tiêu thiết kế 

khác… ĐA bao gồm thuyết minh, bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết. 

The contents of the project is to apply the knowledge learned to machine design: focus 

on selection principle diagram, dynamic diagrams, transmission system, machine and 

structural design criteria other ... Project include notes, assembly drawings, detail drawings. 

 

Môn học 64: Dao động kỹ thuật – Động lực học cơ hệ - (Engineering Vibration) 

Tín chỉ: 3 (3,0,6) 

Môn học trước: Nguyên lý máy 

Môn học Dao động kỹ thuật  bao gồm các kiến thức về đáp ứng tự do của dao động hệ 

một và nhiều bậc tự do, hệ rời rạc hay liên tục, nghiên cứu đáp ứng của hệ đối với lực kích 

động điều hòa và đối với các dạng lực kích động khác, tìm hiểu nguyên lý cách chấn hay hút 

chấn ứng dụng trong thực tế. 

Engineering Vibration includes: vibration and free response of single and multi-

degree-of-freedom systems; response of the system to harmonic excitation or general forced 

response; understanding the vibration isolation and absorbance and their application to 

practical engineering. 

 

Môn học 65: Tính toán cơ học và kết cấu máy - (Mechanical Calculation and Structure of 

Machines) 

Tín chỉ: 3(3,0,6) 

Môn học Tính toán cơ học và kết cấu máy  nhằm trang bị cho người học những 

hiểu biết cơ bản về nguyên lý làm việc và cấu trúc của các loại máy công tác thông dụng; 

các nội dung tính toán chủ yếu của các loại máy này. 

Môn học trình bày nguyên lý hoạt động của các bộ phận, thiết bị chủ yếu trong 

các máy công tác thường gặp, cơ sở tính toán của các bộ phận như: lực cản kỹ thuật, các 

yêu cầu động học… Xác định các thông số làm cơ sở  cho tính toán hệ thống dẫn động 

cũng như xác định kết cấu của máy. 

Mechanical Calculation and Structure of Machines aims to give students a basic 

knowledge about the operate principles, structure of usueful machines; and methods to 

solve mechanical problem relatived its. 
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Mechanical Calculation and Structure of Machines introduceds students to knows the 

operate principle of main component in the usueful machines, fundaments of the machical 

calculation such as: enginerring forces, kinematic contrains… 

 

Môn học 66: Thiết kế khuôn trên tích hợp CAD/CAE - (Mold Design on CAD/CAE 

Integrated System) 

Tín chỉ: 3(2,2,5) 

Môn học trước: CAD/CAM 

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế khuôn: 

tổng quan, máy ép nhựa, vật liệu làm khuôn, gia công khuôn, thiết kế hệ thống kênh dẫn, thiết 

kế miệng phun, hệ thống thoát khí, hệ thống trao đổi nhiệt, hệ thống đẩy, mặt phân khuôn, 

cong vênh co rút, khuôn có lõi mặt bên, khuôn cho sản phẩm có ren, khuôn không có kênh 

dẫn, các chi tiết khuôn cơ bản, phương pháp thiết kế khuôn ép phun, thiết kế khuôn theo công 

nghệ CAD/CAE, bảo trì khuôn. 

This course provides students with basic knowledge of mold design methods: an 

overview, plastic molding machines, mold making materials, mold processing, system design 

channel, nozzle design, drainage gas, heat exchange system, propulsion system, the interface 

mold, warp shrinkage, side core molds, molds for lace products, no channel mold, mold basic 

details, set method injection molding, mold design technology CAD/CAE, mold maintenance. 

 

Môn học 67: Công nghệ vật liệu nhựa và khuôn mẫu - (Technology of Plastic and 

Molding) 

Tín chỉ: 3(2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Mục đích của môn học là trang bị những kiến thức để sinh viên có thể thiết kế và chế 

tạo khuôn. Nội dung môn học đề cập tới các đặc tính của vật liệu polymer, các phương pháp 

gia công nhựa và ứng dụng của nó trong công nghiệp. Phân tích quá trình truyền nhiệt ,dòng 

chảy của nhựa nóng chảy và ứng dụng vào việc phân tích thiết kế cho khuôn đùn, thổi và 

khuôn phun ép.  

After completion of this course, the students have knowledges in designing and 

manufacturing  molds for plastic materials. The contents of this course include the 

characteristics of polymer, the manufacturing methods for  plastic materials and the designing 

route for blow molding, injection molding. 
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Môn học 68: Tối ưu hóa và qui hoạch thực nghiệm - (Optimization and design of 

experiment) 

Tín chỉ: 3(3,0,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức lý thuyết và thực hành về Tối ưu hóa và QHTN. 

Bao gồm: xây dựng một bài toán tối ưu trong kỹ thuật, một số phương pháp giải các bài toán 

quy hoạch tuyến tính, quy hoạch phi tuyến, bài toán đơn mục tiêu và đa mục tiêu. Sử dụng 

máy tính và phương pháp số trong việc giải một số bài toán tối ưu trong thiết kế và tính toán 

công nghệ. 

This course equips students with theoretical knowledge and practice of planning and 

optimization experiments including: building an optimization problem in engineering, a 

number of methods of solving the problem of linear programming, nonlinear planning, 

problem single objective and multi-objective. Using computers and numerical methods for 

solving some optimization problems in computational design and technology. 

 

Môn học 69: Phân tích và tối ưu kết cấu - (Analysis and Optimal Design of Structure) 

Tín chỉ: 3(3,0,6) 

Môn học song hành: Tối ưu hóa và quy hoạch thực nghiệm 

Môn học nhằm nghiên cứu thiết kế tối ưu kết cấu. Các dạng thiết kế tối ưu, thiết lập bài 

toán thiết kế tối ưu,phương pháp giải bài toán thiết kế tối ưu. Phương pháp tiêu chuẩn tối ưu. 

Phương pháp quy hoạch toán học. Cơ sở thuật toán di truyền. Thiết kế tối ưu hệ dàn. Thiết kế 

tối ưu dạng khung dầm. Thiết kế tối ưu các chi tiết tròn xoay. 

Fundamentals of structural optimization. Types of structural optimization problems. 

Formulations of optimization problems. Solution techniques. Generic algoritms. Optimal 

design of beam, optimal design of bar, optimal design of axissymmetric components. 

 

Môn học 70: Lựa chọn vật liệu trong thiết kế - (Materials Selection in Design) 

Tín chỉ: 3 (3,0,0) 

Môn học trước: Vật liệu học và xử lý 

Môn học giới thiệu các phương pháp lựa chọn vật liệu trong thiết kế máy. Ngoài 

ra nó còn đề cập tới tính chất, đặc điểm các nhóm vật liệu kết cấu truyền thống cũng như 

vật liệu tiên tiến. Sinh viên được làm quen các bài tập lựa chọn vật liệu trong các máy 

công nghiệp.  
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The subject introduces methods selecting material when designing a mechanical 

product. Besides, this subject also display the properties of structural and advanced materials. 

In addition, students also approach example of materials selection in industry mechanicals. 

 

Môn học 71: Quá trình thiết kế kỹ thuật - (Mechanical Engineering Design Process) 

Tín chỉ: 3(3,0,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học cung cấp cho sinh viên các nội dung cơ bản từ đại cương về phương pháp 

thiết kế, người thiết kế và nhóm thiết kế đến các giai đọan của quá trình thiết kế như lập kế 

họach cho quá trình thiết kế; xác ðịnh các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu kỹ thuật; kỹ 

thuật ðýa ra và đánh giá ý tưởng chọn phương án thiết kế; triển khai thiết kế sản phẩm; đánh 

giá sản phẩm về khả năng làm việc, khả năng chế tạo, lắp ráp, bảo trì, bảo đảm độ tin cậy, khả 

năng bảo vệ môi trường cùng các kỹ năng viết báo cáo, chuẩn bị hồ sơ thiết kế sản phẩm… 

This subject presents a step-by-step development of a design method: Why study the 

design process, Designers and Design teams; Planning for the Design process; Understanding 

the problem and Development of Engineering Specifications; Concept Generation & 

Evaluation; Product Generation; Product Evaluation for Performance, Cost, Manufacture, 

Assembly, Test & Maintenance, Reliability, Environment protection; together with skills for 

preparing Technical reports and Product launching… 

 

Môn học 72: Kỹ thuật tạo dáng công nghiệp - (Form of Industrial Products) 

Tín chỉ: 3(2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học kỹ thuật tạo dáng công nghiệp nhằm trang bị cho người học những hiểu 

biết cơ bản về quá trình thiêt kế công nghiệp, những xu hướng trong thiết kế tạo dáng, 

phương pháp tạo kiểu dáng cho một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu. 

Môn học trình bày các nguyên lý cơ bản về tạo dáng sản phẩm công nghiệp như 

chọn và tổ hợp hình khối, tạo đường nét, chọn màu sắc, các vấn đề về  ecgonomi trong 

thiết kế sản phẩm, các phương án bố trí không gian. Ngoài ra, môn học còn giới thiệu 

các phương pháp tạo dáng của các nhóm sản phẩm công nghiệp. 

Form of Industrial products aims to give students a basic knowledge about industrial 

design process, tendency to form the industrial product. 
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Form of Industrial products introduceds students to knows the fundamental principles of 

forming in industrial design. Such as: Selection and combination of different solids, making 

profiles, combination colors, product architectures. In addition, this subject also introduces 

how to form for somes group of industrial products 

 

Môn học 73: Vật liệu phi kim - (Composite Materials) 

Tín chỉ: 3(3,0,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Tổng quan về vật liệu phi kim nói chung, vật liệu nền, vật liệu sợi và vật liệu 

composite. Các phương pháp chế tạo vật liệu phi kim. Ứng suất và biến dạng. Đặc tính cơ 

học. Tính toán các kết cấu cơ bản vật liệu phi kim. 

Overview of general non-metallic materials, base materials, fiber materials and 

composite materials. The method of manufacture of non-metallic materials. Stress and 

deformation. Mechanical properties hoc. Calculate the basic structure of non-metallic 

materials 

 

Môn học 74: Kỹ thuật độ tin cậy - (Reliability Engineering) 

Tín chỉ: 3(3,0,6) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Cơ sở lý thuyết độ tin cậy. Độ tin cậy và  các chỉ tiêu khả năng làm việc.  Tính toán thiết 

kế các chi tiết máy theo độ tin cậy. Độ tin cậy hệ thống. Độ tin cậy phụ thuộc thời gian. Thiết 

kế tối ưu theo độ tin cậy. Dạng hỏng hóc và phaân tích ảnh hưởng. Thử nghiệm độ tin cậy. Độ 

tin cậy các nhóm máy thông dụng. 

Basic reliability theory. Reliability and criterie of operating capacity. Reliability -based design 

of mechanical components. Reliability -based design of systems. Time dependent reliability. 

Reliability -based optimum design. Failure modes and effect analysis. Reliability testing. 

Reliability of machines. 

 

Môn học 75: Kỹ thuật nâng vận chuyển - (Material handling equipment) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Môn học trước: Chi tiết máy 
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Môn học Kỹ thuật nâng – vận chuyển trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về cơ giới hóa, quá trình nâng –vận chuyển vật trong các ngành công nghiệp và xây dựng. 

Qua đó sinh viên hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng,  cách lựa chọn, 

quản lý, biết tính toán, thiết kế các cơ cấu, bộ phận máy & thiết bị  đặc trưng  của các thiết bị 

nâng chuyển. 

This subject provides for students knowledge about mechanizing, handling and 

transport processes in industry and construction. Hence, students can understand constructing 

principle, working principle, sphere of activities … of handling equipment 

 

Môn học 76: Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng - (Building materials machinery) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Trong chuyên đề này gồm 2 phần: phần đầu trình bày nguyên lý, kết cấu tính toán   

một số thiết bị, máy dùng để dùng để chế biến vật liệu và cấu kiện khác nhau, như: các thiết bị 

để làm nhỏ vật liệu, (máy đập, máy nghiền), các thiết bị phụ trợ: phân loại, nạp liệu và định 

lượng, các thiết bị trộn. Phần tiếp theo là trình bày các qui trình và dây chuyền công nghệ các 

thiết bị trong việc sản xuất vật liệu xây dựng như: 

Trạm trộn bê tông Bê tông đúc sẵn, bêtông dự ứng lực, ống bê tông, dây chuyền sản 

xuất gạch… 

There are two parts in this subject. The first one present about the equipment and 

machines used to process materials and components, describe these structures, typical 

machines, equipment used for minimizing, loading, measuring and mixing materials. The 

second one is about technical line, equipment in manufacturing construction materials such 

as: cast concrete, pipe concrete… 

 

Môn học 77: Kỹ thuật rung và ứng dụng trong máy xây dựng - (Engineering vibration 

and application in construction machinery) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Trang bị cho sinh viên các cơ sở lý thuyết dao động kỹ thuật từ một bậc đến nhiều bậc tự do. 

Từ những lý thuyết cơ sở, phần tiếp theo trình bày nguyên lý, kết cấu, tính toán các thông số 

làm việc hiệu quả của một số loại máy xây dựng và vận chuyển sử dụng rung động 
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Support for student the backgrounds theory about calculating one degree of freedom 

and multi-degree of freedom vibration. Students will base on the theory of vibration to study 

and calculate technical data of construction machines and handing equipments. 

 

Môn học 78: Máy thi công cơ giới - (Construction equipment and methods) 

Tín chỉ: 3 (2,3,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung môn học trình bày những vấn đề cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việ, cách 

tính toán thiết kế các loại máy làm đất thông dụng nhất. Bên cạnh đó, môn hoc cũng trang bị 

cho sinh các kiến thức về lập kế hoạch, lựa chọn thiết bị, quản lý và tổ chức thi công. 

Its content concerns with structure, working principle, and calculating to design 

typical soil machine. In addition, subjects also equip students with the knowledge of the 

planning, equipment selection, management and construction organization 

 

Môn học 79: Đồ án Máy xây dựng - nâng chuyển - (Material handling equipment project) 

Tín chỉ: 1 

Môn học trước: Kỹ thuật nâng chuyển 

Biết cách tiến hành một bản đồ án, tập thiết kế một cơ cấu và nắm được nội dung của 

một đồ án thiết kế một máy nâng chuyển hoàn chỉnh.  

Sinh viên biết vận dụng kiến thức, sử dụng tài liệu kỹ thuật, các tiêu chuẩn thiết kế ngành để 

tính toán  thiết kế theo các mẫu máy đã có sẵn. Thể hiện  kết cấu một số cụm máy trên bản vẽ 

theo tiêu chuẩn thiết kế.  

Sinh viên phải thuyết trình và bảo vệ đồ án của mình trước Bộ môn 

Know how to do a project, designing a mechanism and understanding content of a 

loading and unloading machinery 

Applying the knowledge, technical document, design criteria to calculate and design 

follow a given model. Perform structure of some machine at drawing with design criteria. 

 

Môn học 80: Tự động hóa trong máy & thiết bị chuyên dùng - (Automation in 

construction) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 
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Môn học cung cấp các kiến thức cơ sở của lý thuyết điều khiển tự động: khái niệm hệ 

thống điều khiển tự động, phân tích hệ thống tuyến tính trong vòng hở, một số giải thuật điều 

khiển cơ bản,  tống hợp bộ điều khiển trong vòng kín. Phần  ứng dụng cung cấp một số thông 

tin về chuẩn mực công nghiệp để học viên có thể chọn lựa thiết bị , tích hợp hệ thống đo 

lường điều khiển vào đối tượng điều khiển. Phần cuối cùng phân tích một số trường hợp thực 

tế. 

The course content basic knowledge of automation as: definition of system 

automation, analyzing system in open loop control, design automation system, close loop 

control system. For some application in field we introduce industrial equipment for control 

and instrumentation. Student can select equipment for real system. In the last part we gif some 

case study 

 

Môn học 81: Khai thác & bảo dưỡng máy, thiết bị công nghiệp chuyên dùng - 

(Exploitation and maintenance for machine) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Xây dựng hệ thống, tổng hợp các giải pháp kỹ thuật và tổ chức nhằm nâng cao hiệu 

quả sử dụng máy đảm bảo độ tin cậy cao trong công tác cơ giới hóa xí nghiệp, bến cảng và 

các công trình xây dựng. Trang bị  cho sinh viên những cơ sở về lý thuyết và công nghệ của 

công tác bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết, cụm, bộ phận đặc trưng của máy xây dựng 

Establish logical machine groups in mechamizing assignment at enterprise, dock and 

construction site. It also studies about basic fundamental and technology of maintaining and 

fixing construction machinery. 

 

Môn học 82: Thang máy - (Elevators) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học nhằm xem xét các kiểu thang máy đang sử dụng phổ biến nhất: thang máy 

một cabin và thang máy nhiều cabin; Vận thăng có lồng, vận thăng có gầu và vận thăng dùng 

trong xây dựng. Xem xét tỉ mỉ hơn các loại thang máy. Giải thích những nét đặc biệt trong 

cách làm việc và tính toán thang máy. 

This subject studies about many kinds of typical elevator: single cabin and multi cabin 

elevator, bucket lift, construction lift. Know more about elevator. Explaining the specific 

property in working and calculating elevator 
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Môn học 83: Máy vận chuyển liên tục - (Conveyors and related equipment) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Trình bày những kết cấu và tính toán, thiết kế, các máy vận chuyển liên tục cơ bản 

như: các loại băng chuyền; các loại gầu tải; thang cuốn; máy vận chuyển bằng thuỷ khí và các 

thiết bị phụ trợ. Giới thiệu, phân loại cơ sở lựa chọn máy theo đặc tính kỹ thuật và kinh tế; 

hướng phát triển của các loại máy trong hiện tại và tương lai; các chế độ làm việc và một số 

vấn đề về độ tin cậy 

Prensent about structure and calculation continuous loading machine such as: belt 

conveyor, chain conveyor, elevator, bucket, and components. Introducing and classifying base 

on technical and economic property, development trend of these machine in future and some 

issue in reliability. 

 

Môn học 84: Kết cấu thép thiết bị nâng - (Crane steel structure) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Môn học trước: Kỹ thuật nâng chuyển 

Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức liên quan đến các vấn đề cơ bản 

trong tính toán kết cấu thép của thiết bị nâng:  vật liệu, tải trọng, các phương pháp phối hợp 

tải trọng các loại liên kết,  và các loại kết cấu thép của thiết bị nâng.  & phương pháp  tính 

toán kết cấu thép của các loại cần cẩu phổ biến.  

In this objects, students will be supported knowledge about materials, types of joints, 

loads and methods to calculate steel structure of lifting equipments.  The method of 

calculation of steel structures common types of cranes. 

 

Môn học 85: Ứng dụng tin học trong thiết kế máy và thiết bị  chuyên dùng- (Computer 

aided design of machine and equipment) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành trong 

một số vấn đề sau: Xây dựng mô hình tĩnh học, động lực học một số kết cấu công trình thông 

dụng. Thực hành thiết lập thiết kế các kết cấu nêu trên bằng cách sử dụng các phần mềm tính 

toán chuyên ngành mạnh  và thông dụng như hiện nay MATLAB, SIMULINK, SAP 2000, 

Giới thiệu và hướng dẫn một số phương pháp lập trình cơ bản để thiết kế máy tự động trong 

không gian ba chiều, và hai chiều trên phần mềm SOLID EDGE, SOLID WORD, sử dụng 

phần mềm ANSYS để tính bền và ổn định các chi tiết và bộ phận của máy. 
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This subject provides basic knowledge and practical skills in some issue such as: 

statics and dynamics model of some regular structures. In this subject, students have chance to 

practice about designing these structure by using specialist software for instant: MATLAB, 

SAP 2000, SOLID EDGE, SOLID WORK, ANSYS… Student will be able to use ANSYS to 

design all parts of machine. 

 

Môn học 86: Thiết kế máy trục - (Cranes) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Trình bày các đặc điểm cấu tạo, thiết kế, tính toán và sử dụng các loại máy trục thông 

dụng: cầu trục, cổng trục, các loại cần trục, cột buồm, cột quay tĩnh tại, cần trục tháp, cần trục 

tự hành, cần trục nổi, cần trục chân đế. Đồng thời trang bị cho sinh viên kiến thức về các loại 

truyền động trong máy trục như: truyền động cơ khí, truyền động thủy lực, truyền động khí 

nén, truyền động điện,.. 

Performing structural principle, to calculate and use gantries such as: gantry crane, 

boat column, static rotated column, tower crane, mobile crane, boat crane, bracket crane. 

Besides, this course provides students with the knowledge about the types of  transmission in 

cranes such as mechanical transmission, hydraulic transmission, pneumatic actuator, electric 

actuator, .. 

 

Môn học 87: Động lực học MXD và nâng chuyển - (Dynamics of construction machinery) 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Trình bày phần động học và động lực học  của các loại máy trong cơ khí xây dựng: 

máy nâng chuyển, máy làm đất và một số loại máy xây dựng khác . Đưa vào hệ thống các  lực 

tác dụng lên các cơ cấu này trong mọi vị trí làm việc của cơ cấu và cuối cùng là xác định ảnh 

hưởng của các tải trọng động lên quá trình làm việc của máy và thiết bị độ trong thời gian làm 

việc. 

It presents about kinetic and dynamic parts of machines in mechanical construction 

such as handling equipment, construction machine, and construction machinery. Then, it 

describes force system impacting on these structures in all working position and defines 

degree of balance and vibration of machine in working process. 

 

Môn học 88: Phân tích và quy hoạch thực nghiệm – Design & analysis of Experiments 

Tín chỉ: 3 (2,2,5) 
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Điều kiện tiên quyết: Không 

- Phân tích, lựa chọn phương pháp thử nghiệm 

- Nắm rõ và vận dụng các điều kiện kỹ thuật đảm bảo tiến hành thử nghiệm 

- Phân tích các chỉ tiêu cần đánh giá trong thử nghiệm máy 

- Thu thập, phân tích và xử lý số liệu thực nghiệm 

- Analyze, select test method 

- Understand and apply the technical conditions to ensure testing 

- Analysis of criteria for the evaluation of testing machines 

- Collecting, analyzing and processing experimental data 

 

10. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

10.1. Danh sách các giảng viên cơ hữu: 
 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Văn bằng 

cao nhất, 

ngành 

đào tạo 

Kinh 

nghiệm 

giảng dạy 

(1) 

Môn học sẽ giảng dạy 

1.  Nguyễn Hồng Ngân 1956 PGS. TS 30 năm 

- Kỹ thuật nâng chuyển 

- Kỹ thuật rung và ứng dụng 

trong máy xây dựng 

- Máy sản xuất vật liệu và 

cấu kiện xây dựng 

- Thang máy 

- Máy thi công cơ giới 

- Phân tích và quy hoạch thực 

nghiệm 

2.  Lê Hồng Sơn 1957 Kỹ sư 30 năm 

- Kỹ thuật nâng chuyển 

- Khai thác & bảo dưỡng 

máy, thiết bị công nghiệp 

chuyên dùng 

- Kết cấu thép thiết bị nâng 

- Thiết kế máy trục 

- Đồ án Máy xây dựng và 

nâng chuyển 

- Vẽ Cơ khí & CAD 

                                                 
1 Kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: Nơi giảng dạy, thời gian, loại ngôn ngữ 
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3.  Lưu Thanh Tùng 1972 Tiến sĩ 10 năm 

- Kỹ thuật nâng chuyển 

- Tự động hóa trong máy & 

thiết bị chuyên dùng 

- Ứng dụng tin học trong 

thiết kế máy và thiết bị  

chuyên dùng 

- Động lực học MXD và 

nâng chuyển 

- Phân tích và quy hoạch thực 

nghiệm 

- Đồ án máy xây dựng – nâng 

chuyển 

- Tự động hóa sản xuất 

- Nhập môn về kỹ thuật 

- Đồ án thiết kế 

- Kỹ thuật rung và ứng dụng 

trong máy xây dựng 

4.  Vũ Như Phan Thiện 1966 Thạc sĩ 20 năm 

- Kỹ thuật nâng chuyển 

- Ứng dụng tin học trong 

thiết kế máy và thiết bị  

chuyên dùng 

- Nguyên lý máy 

- Chi tiết máy 

- Thiết kế máy trục 

- Đồ án thiết kế 

5.  Huỳnh Công Lớn 1978 Thạc sĩ 14 năm 

- Kỹ thuật nâng chuyển 

- Máy vận chuyển liên tục 

- Máy thi công cơ giới 

- Đồ án thiết kế 

- Đồ án máy xây dựng – nâng 

chuyển 

- Nhập môn về kỹ thuật 

- Quá trình thiết kế kỹ thuật 
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6.  Lê Thanh Danh 1978 Tiến sĩ 10 năm 

- Kỹ thuật nâng chuyển 

- Kỹ thuật rung và ứng dụng 

trong máy xây dựng 

- Ứng dụng tin học trong 

thiết kế máy và thiết bị  

chuyên dùng 

- Thiết kế máy trục 

- Phân tích và quy hoạch thực 

nghiệm 

- Đồ án thiết kế 

- Động lực học máy xây 

dựng 

7.  Lương Văn Tới 1987 Kỹ sư 3 năm 

- Kỹ thuật nâng chuyển 

- Thang máy 

- Máy vận chuyển liên tục 

- Máy thi công cơ giới 

- Kết cấu thép thiết bị nâng 

- Ứng dụng tin học trong 

thiết kế máy và thiết bị  

chuyên dùng 

- Đồ án máy xây dựng – nâng 

chuyển 

- Máy sản xuất vật liệu và 

cấu kiện xây dựng 

8.  Nguyễn Hữu Thọ 1985 Thạc sĩ 5 năm 

- Kỹ thuật nâng chuyển 

- Máy vận chuyển liên tục 

- Đò án xây dựng – nâng 

chuyển 

- Kỹ thuật rung và ứng dụng 

trong máy xây dựng 

- Khai thác & bảo dưỡng 

máy, thiết bị công nghiệp 

chuyên dùng 

- Thiết kế máy trục 
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9.  Nguyễn Vũ Anh Duy 1984 Thạc sĩ 5 năm 

- Kỹ thuật nâng chuyển 

- Máy vận chuyển liên tục 

- Đò án xây dựng – nâng 

chuyển 

- Khai thác & bảo dưỡng 

máy, thiết bị công nghiệp 

chuyên dùng 

- Phân tích và quy hoạch thực 

nghiệm 

10.  Lê Cao Khoa 1981 Tiến sĩ 10 năm 

- Kỹ thuật nâng chuyển 

- Máy vận chuyển liên tục 

- Đò án xây dựng – nâng 

chuyển 

- Ứng dụng tin học trong 

thiết kế máy và thiết bị  

chuyên dùng 

- Tự động hóa trong máy & 

thiết bị chuyên dùng 

11.  Phan Đình Huấn 1959 PGS. TS 1982 

-  PPPT hữu hạn 

-  Chi tiết máy 

-  Vật liệu Composite 

-  Lựa chọn vật liệu trong 

thiết kế 

- Phân tích và tối ưu kết cấu 

- Tính toán cơ học và kết cấu 

máy 

12.  Nguyễn Hữu Lộc 1964 PGS. TS    

-  Chi tiết máy 

- Cơ học máy 

-  Kỹ thuật độ tin cậy 

-  Mô hình hoá hình học và 

mô phỏng 

- Quy hoạch thực nghiệm 

- Phân tích và tối ưu kết cấu 

- Tính toán cơ học và kết cấu 

máy 

- Kỹ thuật tạo dáng công 

nghiệp 
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13.  Nguyễn Tấn Tiến 1968 PGS. TS  
- Nguyên lý máy 

- Dao động kỹ thuật 

14.  Trần Thiên Phúc 1965 GVC. TS  

- Chi tiết máy 

- Quá trình thiết kế KT  

- Thiết kế hệ thống cơ khí 

- Tối ưu hóa và QHTN 

15.  Trần Văn Tùng 1973 GV. TS  

- Chi tiết máy 

- Vẽ cơ khí 

- Mô hình hóa hình học 

16.  Bùi Trọng Hiếu 1974 GV. TS  

- Nguyên lý máy 

- Cơ học máy 

-   Chi tiết máy 

- PPPT hữu hạn 

-  Thiết kế hệ thống cơ khí 

17.  Phan Tấn Tùng 1959 GVC. TS  

- Chi tiết máy 

- Cơ học máy 

- Vẽ cơ khí 

- Thiết kế hệ thống cơ khí 

18.  Nguyễn Văn Thạnh 1978 GV. ThS  

- Chi tiết máy 

- Vẽ kỹ thuật cơ khí 

- Quá trình thiết kế kỹ thuật 

19.  
Phạm Huy Hoàng  

 
1967 GVC. TS  

- Nguyên lý máy 

- Dao động kỹ thuật 

- Động lực học cơ hệ 

- Phương pháp PTHH 

- Tối ưu hóa và QHTN 

20.  Lê Khánh Điền 1957 
GVC. 

ThS 
 

- Nguyên lý máy 

- Vẽ cơ khí 

- Cơ học máy 

-  Phương pháp PTHH 
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21.  Nguyễn Như Ý 1984 TG. KS  

- - Phương pháp PTHH 

- - Mô hình hóa hình học 

- - Kỹ thuật độ tin cậy 

22.  Nguyễn Trung Dũng 1984 TG. KS  

- - Chi tiết máy 

- - Nhân tố con người trong 

thiết kế 

- - Kỹ thuật độ tin cậy 

- - Hình dung và thực tế ảo 

trong thiết kế sản phẩm 

23.  Lê Thụy Hồng Loan 1985 TG. KS  

- - Mô hình hóa hình học 

- - Kỹ thuật tạo dáng công 

nghiệp 

24.  La Thanh Giang 1985 TG. KS  
- - Nguyên lý máy 

- - Vẽ cơ khí 

25.  Trần Sĩ Hoài Trung 1987 TG. KS  
- - Mô hình hóa HH  

- - Kỹ thuật độ tin cậy 

26.  Phạm Minh Tuấn 1989 
NCV. 

ThS 
 

- - Nguyên lý máy 

- - Mô hình hóa HH 

27.  
Thân Trọng Khánh 

Đạt 
1990 NCV. KS  

- - Chi tiết máy 

- - Mô hình hóa HH 

28.  Phạm Ngọc Tuấn 1957 PGS. TS 
Trên 15 

năm 

- Nhập môn về kỹ thuật 

- Quản lý bảo trì công 

nghiệp 

- Đảm bảo chất lượng 

29.  Huỳnh Ngọc Hiệp 1956 
GVC. 

ThS 

Trên 15 

năm 

- Kỹ thuật chế tạo 2 

- Kỹ thuật chế tạo 3 

- Máy công cụ 

30.  Lê Quý Đức 1955 
GVC. 

ThS 

Trên 15 

năm 

- Kỹ thuật chế tạo 2 

- Kỹ thuật chế tạo 3 

- Nhập môn về kỹ thuật 

- Môi trường và con người 
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31.  Nguyễn Lê Quang 1960 
GVC. 

ThS 

Trên 15 

năm 

- Kỹ thuật chế tạo 2 

- Kỹ thuật chế tạo 3 

- Dung sai và kỹ thuật đo 

- Các phương pháp gia công 

đặc biệt 

- Môi trường và con người 

- Các cảm biến 

- Cơ khí đại cương 

32.  Thái Thị Thu Hà 1955 PGS. TS 
Trên 15 

năm 

- Dung sai và kỹ thuật đo 

- Công nghệ vật liệu nhựa và 

khuôn mẫu 

- Tạo mẫu nhanh 

- Đảm bảo chất lượng 

- Các cảm biến 

33.  Trần Doãn Sơn 1954 PGS. TS 
Trên 

15năm 

- Kỹ thuật chế tạo 2 

- Kỹ thuật chế tạo 3 

- Các phương pháp gia công 

đặc biệt 

- Cơ khí đại cương 

34.  Trương Quốc Thanh 1975 GV. TS Trên 5 năm 

- Kỹ thuật thủy lực & khí nén 

- Kỹ thuật chế tạo 2 

- Kỹ thuật chế tạo 3 

- Các phương pháp gia công 

đặc biệt 

- Các cảm biến 

35.  Trần Anh Sơn 1079 GV. ThS Trên 5 năm 

- Nhập môn về kỹ thuật 

- Dung sai và kỹ thuật đo 

- Các phương pháp gia công 

đặc biệt 

- Kỹ thuật chế tạo 2 

- Kỹ thuật chế tạo 3 

- Máy công cụ 

- Môi trường và con người 

36.  Trần Tuấn Đạt 1974 GV. ThS Trên 5 năm  
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37.  Nguyễn Văn Thành 1973 GV. ThS Trên 5 năm 

- Nhập môn về kỹ thuật 

- Dung sai và kỹ thuật đo 

- Công nghệ vật liệu nhựa và 

khuôn mẫu 

- CAD/ CAM 

- CAD/ CAM trong dệt may 

- Môi trường và con người 

38.  
Trần Nguyên Duy 

Phương 
1975 GV. TS 

Trên 10 

năm 

- Nhập môn về kỹ thuật 

- Dung sai và kỹ thuật đo 

- Kỹ thuật thủy lực & khí nén 

- Máy công cụ 

- Quản lý bảo trì công nghiệp 

- Các cảm biến 

- Truyền động thủy lực & khí 

nén 

39.  Huỳnh Hữu Nghị 1979 GV. KS Trên 5 năm 

- Kỹ thuật chế tạo 2 

- Kỹ thuật chế tạo 3 

- Môi trường và con người 

- CAD/ CAM 

- Tạo mẫu nhanh 

- Nhập môn về kỹ thuật 

- Công nghệ vật liệu nhựa và 

khuôn mẫu 

40.  Tôn Thiện Phương 1976 GV. TS Trên 5 năm 

- Kỹ thuật chế tạo 2 

- Kỹ thuật chế tạo 3 

- CAD/CAM 

- CAD/ CAM trong dệt may 

41.  Phan Hoàng Long 1965 
GVC. 

ThS 

Trên 15 

năm 

- Kỹ thuật chế tạo 2 

- Kỹ thuật chế tạo 3 

- Môi trường và con người 

- Cơ khí đại cương 

42.  Hoàng Lanh 1955 GV. KS 
Trên 15 

năm 

- Kỹ thuật thủy lực & khí nén 

- Kỹ thuật chế tạo 2 

- Truyền động thủy lực & khí 

nén 
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10.2. Danh sách các giảng viên thỉnh giảng: 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Văn bằng 

cao nhất, 

ngành 

đào tạo 

Kinh 

nghiệm 

giảng dạy 

(2) 

Môn học sẽ giảng dạy 

1.  Trần Thị Hồng 1956 PGS. TS 30 năm 

- Kỹ thuật nâng chuyển 

- Kết cấu thép thiết bị 

nâng 

- Máy thi công cơ giới 

- Máy sản xuất vật liệu và 

cấu kiện xây dựng 

- Kỹ thuật rung và ứng 

dụng trong máy xây dựng 

2.  Nguyễn Danh Sơn 1950 Tiến sĩ 35 năm 

- Kỹ thuật nâng chuyển 

- Máy thi công cơ giới 

- Thang máy 

- Thiết kế máy trục 

3.  Nguyễn Thanh Nam 1960 PGS. TS  
- Phương pháp thiết kế 

kỹ thuật 

4.  Dương Đăng Doanh 1958 
GVC. 

ThS 
 

- Kỹ thuật tạo dáng công 

nghiệp 

5.  Lưu Phương Minh 1954 GVC. TS  
-  Lựa chọn vật liệu trong 

thiết kế 

6.  
Nguyễn Thanh 

Trương 
1980 GV. TS  - Phương pháp PTHH 

7.  Nguyễn Văn Thành 1972 GV. ThS  
- Thiết kế khuôn trên hệ 

tích hợp CAD/CAE 

8.  Huỳnh Phan Tùng 1948 
GVC. 

ThS 

Trên 20 

năm 

+ Quản lý và kỹ thuật bảo 

trì công nghiệp 

+ Đảm bảo chất lượng 

+ Kỹ năng giao tiếp ngành 

nghề 

                                                 
2 Kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: Nơi giảng dạy, thời gian, loại ngôn ngữ 
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9.  Đặng Văn Nghìn 1957 PGS. TS 
Trên 20 

năm 

+ Tạo mẫu nhanh 

+ Công nghệ vật liệu nhựa 

và khuôn mẫu 

10.  Lê Minh Ngọc 1949 GVC. TS 
Trên 20 

năm 

+ Kỹ năng giao tiếp ngành 

nghề. 

11.  Đoàn Thị Minh Trinh 1961 PGS. TS 
Trên 10 

năm 

+ Công nghệ vật liệu nhựa 

và khuôn mẫu 

+ CAD/CAM/CNC 

12.  Đỗ Thị Ngọc Khánh 1953 
GVC. 

ThS 

Trên 15 

năm 

+ Kỹ thuật an toàn 

+ Kỹ năng giao tiếp ngành 

nghề 

13.  Phùng Chân Thành 1953 
GVC. 

ThS 

Trên 20 

năm 

+ Kỹ thuật thủy lực và khí 

nén 

+ Kỹ thuật chế tạo 2 

14.  Vương Quang Thái 1980 
Giảng 

viên, 

Thạc sỹ 

Dưới 5 

năm 

+ Đảm bảo chất lượng 

+ Kỹ năng giao tiếp ngành 

nghề 

15.  Tô Hoàng Minh 1979 GV. ThS Trên 5 năm + Dung sai và kỹ thuật đo 

16.  Hồ Minh Tuấn 1985 GV. KS 
Dưới 5 

năm 

+ Dung sai và kỹ thuật đo 

+ Kỹ thuật thủy lực và khí 

nén  

17.  Lê Quang Bình 1978 GV. KS Trên 5 năm  

 

10.3.  Danh sách cố vấn học tập 

TT Họ và tên Năm sinh 
Văn bằng cao nhất,  

ngành đào tạo 

Kinh nghiệm 

giảng dạy (3) 

1 Nguyễn Hồng Ngân 1956 
PGS. Tiến sĩ 

30 năm 

2 Lê Hồng Sơn 1957 
Kỹ sư 

30 năm 

3 Lưu Thanh Tùng 1972 
Tiến sĩ 

10 năm 

4 Vũ Như Phan Thiện 1966 
Thạc sĩ 

20 năm 

5 Nguyễn Vũ Anh Duy 1984 
Kỹ sư 

5 năm 

                                                 
3 Kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: Nơi giảng dạy, thời gian, loại ngôn ngữ 
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6 Huỳnh Công Lớn 1978 
Thạc sĩ 

14 năm 

7 Lê Cao Khoa 1981 
Tiến sĩ 10 năm 

8 Lương Văn Tới 1987 
Kỹ sư 3 năm 

9 Lê Thanh Danh 1978 
Tiến sĩ 10 năm 

10 Nguyễn Hữu Thọ 1985 
Thạc sĩ 5 năm 

11 Phan Đình Huấn 1959 PGS. TS 1982 

12 Nguyễn Hữu Lộc 1964 PGS. TS    

13 Nguyễn Tấn Tiến 1968 PGS. TS  

14 Trần Thiên Phúc 1965 GVC. TS  

15 Trần Văn Tùng 1973 GV. TS  

16 Bùi Trọng Hiếu 1974 GV. TS  

17 Phan Tấn Tùng 1959 GVC. TS  

18 Nguyễn Văn Thạnh 1978 GV. ThS  

19 
Phạm Huy Hoàng  

 
1967 GVC. TS  

20 Lê Khánh Điền 1957 GVC. ThS  

21 Nguyễn Như Ý 1984 TG. KS  

22 Nguyễn Trung Dũng 1984 TG. KS  

23 Lê Thụy Hồng Loan 1985 TG. KS  

24 La Thanh Giang 1985 TG. KS  

25 Trần Sĩ Hoài Trung 1987 TG. KS  

26 Phạm Minh Tuấn 1989 NCV. ThS  

27 Thân Trọng Khánh Đạt 1990 NCV. KS  

28 Huỳnh Ngọc Hiệp 1956 GVC. ThS Trên 15 năm 
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29 Nguyễn Lê Quang 1960 GVC. ThS Trên 15 năm 

30 Thái Thị Thu Hà 1955 PGS. TS Trên 15 năm 

31 Hoàng Lanh 1955 KS Trên 15 năm 

 

11. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HỌC TẬP 

 

11.1. Phòng thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm chính 

TT PTN/Xưởng Đơn vị chủ 

quản 

Ghi chú 

1  
PTN Bộ môn Cơ giới 

hóa - Xưởng C3  
CK 

Máy nghiền búa 

Mô hình thang máy 

Bàn thí nghiệm máy sàng rung 

Mô hình thiết bị tạo hình bê tông bằng 

phương pháp rung va 

Bàn thí nghiệm máy làm đất 

Bàn thí nghiệm máy vận chuyển liên tục 

Thiết bị xếp dỡ 

Búa động lực 

Máy trộn bê tộng nhẹ cốt xơ dừa 

Mô hình cần cẩu container 

Máy rung toàn khối 

Thiết bị rút lõi khuôn 

Xe nâng hàng KOMATSU 

2  Xưởng gia công áp lực 

hàn 

CK Các máy cán, dập, cắt tole 

3  Xưởng đúc mẫu chảy CK Thiết  bị đúc 

4  PTN CAD/CAM/CNC CK Các máy phay, tiện CNC, máy cắt dây, 

máy gia công tia lửa điện và máy tạo 

mẫu nhanh. 

5  PTN  

đo lường 

CK Máy đo ba chiều CMM, máy dò siêu 

âm, máy đo không tiếp xúc và các dụng 

cụ đo độ nhám.  

6  Phòng máy tính Khoa 

Cơ khí 

CK 40 máy tính và các phần mềm về quản 

lý bảo dưỡng, vẽ và thiết kế cơ khí 

(CAD/CAM/CAE), thiết kế điện - điện 

tử, Matlab,  

7  Xưởng hàn Trung tâm Đào 

tạo Bảo dưỡng 

công nghiệp 

(BDCN) 

01 máy hàn hồ quang chìm, 05 máy hàn 

TIG, 05 máy hàn MIG và MAG, 05 máy 

hàn hồ quang que thuốc bọc và 05 cụm 

hàn Oxy-Acetylen, 10 bàn hàn, 05 bộ 
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cắt, máy ép thủy lực tay, máy cưa, máy 

mài và kính hiển vi soi mặt cắt mối hàn. 

8  Xưởng khí nén BDCN 5 hệ thống điều khiển dùng khí nén và 

các linh kiện rời, 1 máy nén khí 

9  Xưởng thủy lực BDCN 5 hệ thống điều khiển dùng thủy lực, hệ 

truyền động thủy lực và các bơm cũ van 

cũ dùng cho thực hành tháo lắp, 1 máy 

ép nhựa thủy lực cũ để sinh viên thực 

tập bảo dưỡng. 

10  PTN Nhiệt động và 

Truyền nhiệt  

Bộ môn Công 

nghệ Nhiệt 

lạnh 

Thực hành môn Nhiệt động lực  

11  Xưởng điện BDCN 5 hệ thống thực hành điện chiếu sáng 

công nghiệp và 5 hệ thống thực hành 

điện động lực. 

12  Xưởng điện tử BDCN 5 hệ thống thực hành điện tử công suất, 

điện tử số, môt mô hình bơm nước tự 

động và môt mô hình thang máy. 

13  PTN Tự động hóa 1, 2 BDCN 08 bộ lập trình PLC Schneider đi kèm 

mô hình điều khiển. 

14  PTN Công nghệ Chế 

tạo máy 

Khoa Cơ khí  

15  PTN Thiết bị và Công 

nghệ vật liệu 

Khoa Cơ khí  

 

11.2. Thư viện: 

 

STT Thư viện Ghi chú 

1 Thư viện trường ĐHBK  

2 Thư viện khoa Cơ khí  

3 Thư viện điện tử khoa Cơ khí  

 

11.3. Giáo trình, tập bài giảng 

STT Tên môn học 
Tên giáo trình, tập 

bài giảng 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản / hoặc địa  chỉ  

Website (nếu có) 

1 

Kỹ thuật 

nâng vận 

chuyển 

[1] Kỹ thuật nâng 

chuyển 

[2] Bài tập Kỹ thuật 

nâng chuyển 

Huỳnh Văn 

Hoàng 

 

Nguyễn Hồng 

Ngân 

NXB Đại học quốc gia 

TP.HCM 2001 

NXB Đại học quốc gia 

TP.HCM 2006 
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[3] Material 

handling equipment 

 

M. P. 

Aleksandrov 

Central Books Limited, 

1981 

2 

Máy sản 

xuất vật liệu 

và cấu kiện 

xây dựng  

[1] Máy sản xuất 

vật liệu và cấu kiện 

xây dựng 

[2] Máy và thiết bị 

sản xuất vật liệu và 

cấu kiện xây dựng 

[3] Thiết bị công 

nghệ vật liệu xây 

dựng 

[4] Quá trình và 

thiết bị khuấy trộn 

trong công nghệ 

Nguyễn Hồng 

Ngân 

 

 

Vũ Liêm Chính 

 

Nguyễn Văn 

Phiêu 

 

Nguyễn Minh 

Tuyển 

NXB Đại học quốc gia 

TP.HCM 

 

NXB Xây dựng Hà Nội 

2013 

 

NXB Xây dựng 2006 

 

NXB Xây dựng 2006 

 

3 

Kỹ thuật 

rung và ứng 

dung trong 

máy xây 

dựng 

[1] Kỹ thuật rung 

trong máy xây 

dựng 

[2] Mechanical 

vibrations 

[3] Engineering 

vibration 

[4] Cơ sơ kỹ thuật 

rung trong xây 

dựng và sản xuất 

vật liệu xây dựng 

Trần Thị Hồng, 

Nguyễn Hồng 

Ngân 

 

Singiresus. Rao 

 

Daniel J. Inman 

 

Trần Văn Tuấn 

NXB Đại học quốc gia 

TP.HCM 2005 

 

Addison – Wesley 

Publishing Company 

 

 

NXB Xây dựng Hà Nội 

2005 

 

4 
Máy thi 

công cơ giới  

[1] Máy làm đất 

 

 

[2] Tính toán máy 

thi công đất 

[3] Bài tập máy xây 

dựng 

Trương Minh Vệ, 

Nguyễn Danh 

Sơn 

 

Lưu Bá Thuận 

 

Nguyễn Hồng 

Ngân 

NXB Đại học quốc gia 

TP.HCM 1984 

 

NXB Xây dựng Hà Hội 

2005 

 

NXB Đại học quốc gia 

TP.HCM 2006 

5 
Tự động hóa 

trong máy & 
[1] Trang bị điện – 

điện tử & tự động 

Bùi Quốc Khánh, 

Hoàng Xuân Bình  

 

Nhà xuất bản khoa học kỹ 

thuật, 2012 

 

http://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22M.+P.+Aleksandrov%22
http://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22M.+P.+Aleksandrov%22
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Daniel%20J.%20Inman&search-alias=books&sort=relevancerank
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thiết bị 

chuyên dùng 

hóa Cầu trục và cần 

trục 

[2] Tự động hóa 
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Đặng Văn Cứ, 

Nguyễn Văn 

Tuấn 

 

Trần Hữu Quế, 

Nguyễn Văn 

Tuấn 

NXB Giáo dục, 2007 

 

 

 

NXB Giáo dục, 2007 

33 
Nguyên lý 

máy 

[1] Giáo trình Cơ 

học máy 

[2] Bài tập Cơ học 

máy 

 

[3] Nguyên lý máy 

 

[4] Bài tập Nguyên 

lý máy 

[5] Hướng dẫn 

Thiết kế môn học 

Nguyên lý máy 

Lại Khắc Liễm 

 

Lại Khắc Liễm 

 

Đinh Gia Tường, 

Nguyễn Xuân 

Lạc, Trần Doãn 

Tiến 

Tạ Ngọc Hải 

 

Lại Khắc Liễm 

NXB Đại học Quốc gia 

Tp.HCM, 2001 

NXB Đại học Quốc gia 

Tp.HCM, 2005 

 

NXB Giáo dục, 1994 

 

NXB Khoa học và kỹ 

thuật, 2005 

Trường Đào tạo Tại chức 

Tp.HCM, 1984 

34 Chi tiết máy 

[1] Cơ sở thiết kế 

máy 

[2] Bài tập Chi tiết 

máy 

[3] Chi tiết máy 

(tập 1&2) 

Nguyễn Hữu Lộc 

 

Nguyễn Hữu Lộc 

 

Nguyễn Trọng 

Hiệp 

Đại học Quốc gia 

Tp.HCM, 2008 

Đại học Quốc gia 

Tp.HCM, 2008 

NXB Giáo Dục, 2003 

35 
Mô hình hóa 

hình học  

[1] Mô hình hoá 

hình học. 

[2] Bài tập Mô hình 

hoá hình học 

Nguyễn Hữu Lộc 

 

Nguyễn Hữu Lộc 

 

NXB Đại học  QG TP 

Hồ Chí Minh,   2009 

NXB  Đại học QG TP 

Hồ Chí Minh,   2006. 



 

 66 

[3] Mô hình hóa 

sản phẩm cơ khí 

với  Autodesk 

Inventor 

Nguyễn Hữu Lộc 

 

 

NXB Khoa Học Kỹ 

Thuật, 2007. 

36 
Dao động kỹ 

thuật  

[1] Engineering 

Vibration 

[2] Dao động kỹ 

thuật 

[3] Bài tập Dao 

động kỹ thuật 

Daniel J. Inman 

 

Nguyễn Văn 

Khang 

 

Nguyễn Văn 

Khang, Thái 

Mạnh Cầu, 

Nguyễn Phong 

Điền, Vũ Văn 

Khiêm và 

Nguyễn Nhật Lệ 

Prentice Hall 

International, Inc. 2007 

NXB Khoa học và kỹ 

thuật, 2010. 

NXB Khoa học và kỹ 

thuật, 2006. 

37 

Phương pháp 

phần tử hữu 

hạn 

[1] Phương pháp 

phần tử hữu hạn 

(Tài liệu lưu hành 

nội bộ) ĐH Bách 

khoa TPHCM. 

[2] Bài tập Phương 

pháp phần tử hữu 

hạn 

 

PHAN ĐÌNH 

HUẤN 

 

 

 

 

PHAN ĐÌNH 

HUẤN 

(Tài liệu lưu hành nội 

bộ), ĐH Bách khoa 

Tp.HCM. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản Thành phố 

Hồ Chí Minh, 2000. 

38 

Quá trình 

thiết kế kỹ 

thuật 

[1] Giáo trình 

Phương pháp thiết 

kế kỹ thuật 

[2] Engineering 

Design: A Modern 

Approach 

[3] The Mechanical 

Design Process 

Nguyễn Thanh 

Nam 

 

 

B.S. Dhillon 

 

D.G. Ullman 

NXB ĐHQG-HCM, 

2007 

 

 

Times Mirror Higher 

Education Group, 1996 

Mc Graw-Hill Company, 

Inc., 1997 

39 
Thiết kế hệ 

thống cơ khí 

[1] Engineering 

Design, A 

Systematic 

Approach. 

Pahl, G., and W. 

Beitz 

 

Childs Peter R.N 

New York, NY 

 

 

Arnold, 1998, 2004 



 

 67 

[2] Mechanical 

Design 

[3] Engineering 

Design, A Modern 

Approach 

[4] Engineering 

design, a materials 

and processing 

approach 

[5] Machine 

design, A CAD 

approach 

 

 

Dhillon B.S 

 

Dieter G. E 

 

 

 

Dimarogonas 

Andrew D. 

 

 

Irwin, 1996 

 

McGraw-Hill, 2000 

 

 

 

Wiley Interscience, 

2001. 

40 

Lựa chọn vật 

liệu trong 

thiết kế 

[1] Cơ sở vật liệu 

học 

[2] Vật liệu học 

[3] Materials 

selection for 

Engineering Design 

Nghiêm Hùng 

Lê Công Dưỡng 

PL Mangeronon 

NXB Khoa học và kỹ 

thuật, 2000 

41 

Tối ưu hóa và 

quy hoạch 

thực nghiệm  

[1] Introduction to 

Optimum Design 

[2] Một số phương 

pháp tối ưu hóa 

[3] Tối ưu hóa ứng 

dụng 

[4] Optimization 

for Engineering 

Design 

 

J.S. Arora 

 

 

Nguyễn Cảnh 

 

 

Nguyễn Nhật Lệ 

 

Kalyanmoy Deb 

Mc. Graw Hill, 1989 

 

Đại Học Bách Khoa, 

1991 

 

NXB Khoa học Kỹ 

thuật. 2002 

 

PrenticeHill. 1998 

42 
Kỹ thuật độ 

tin cậy 

[1] Độ tin cậy trong 

thiết kế kỹ thuật 

[2] Thiết kế và 

phân tích hệ thống 

cơ khí theo độ tin 

cậy 

[3] Reliability-

based mechanicall 

design 

 

Nguyễn Hữu Lộc 

 

 

Nguyễn Hữu Lộc 

 

 

 

Cruse T. A 

NXB Đại học QG TP Hồ 

Chí Minh,   2002 

 

NXB Khoa Học Kỹ 

Thuật, 2007 

 

 

Marcel Dekker. 1997 



 

 68 

43 
Vật liệu 

Composite 

[1] Giáo trình Vật 

liệu composite 

[2] Composite 

Design, Think 

Composite 

[3] Composite 

Materials: 

Engineering and 

Science Chapman 

PHAN ĐÌNH 

HUẤN 

 

STEPHEN 

W.TSAI 

 

 

F.L 

MATTHEWS 

and R.D. 

RAWLINGS 

(tài liệu lưu hành nội bộ-

ĐH Bách khoa TPHCM) 

 

1986 

 

 

1994 

44 
Động lực học 

cơ hệ 

[1] Dynamic 

Systems:  Modeling 

and Analysis 

[2] Động lực học 

kết cấu cơ khí 

[3] System 

Dynamics and 

Response 

Hung V. Vu and 

Ramin  S. 

Esfandiari 

 

Nguyễn Tuấn 

Kiệt 

 

S. Graham Kelly, 

Thomson 

Mc.Graw-Hill, 2001 

 

 

 

NXB Đại học Quốc Gia, 

2002. 

2007 

45 

Kỹ thuật tạo 

dáng công 

nghiệp 

[1] Mỹ thuật công 

nghiệp 

[2] Design of the 

times 

[3] Design of the 

20th century 

 

Phan Đỗ Nhật 

Tiến 

 

Klakshmi 

Bhaskaran 

 

 

NXB Văn Hóa 1982 

 

Papge one publising 

private limited 2005 

Tascken 2005. 

 

46 

Tính toán cơ 

học và kết 

cấu máy 

[1] Các máy gia 

công vật liệu rắn và 

dẻo 

[2] Thiết kế máy 

công cụ 

[3] Mechanical 

design 

[4] Machine tool 

design 

Hồ Lê viên 

 

 

Nguyễn Anh 

Tuấn 

 

Ansel.C.vgural 

 

N.Aoherkan 

NXB KHKT, 2003 

 

 

NXB KHKT, 1983 

 

MC GraW Hill 2003. 

 

Mir publishers 1982 



 

 69 

47 
Phân tích và 

tối ưu kết cấu 

[1] Thiết kế tối ưu 

 

[2] Introduction to 

engineering design 

optimization 

[3] Elements of 

structural 

optimization 

[4] A. Optimizing 

the shape of 

mechanical 

elements and 

structures 

[5] S. Engineering 

optimization. 

Theory and 

practice. 

Nguyễn Viết 

Trung 

 

Chinyere Okechi 

 

 

 

Hafka R.T., 

Gurdal Z 

 

Seireg A 

 

 

 

 

Rao S 

Nhà xuất bản xây dựng. 

2003 

 

Prentice-hall. 2000 

 

 

KluwerAcademic 

Publishers 

 

Marcel Dekker Inc. 1997 

 

 

 

New age International 

Lmt. 2007 

48 

Thiết kế 

khuôn trên hệ 

tích hợp 

CAD/CAE 

[1] Giáo trình Thiết 

kế khuôn trên hệ 

tích hợp CAD/CAE 

[2] Bài tập Thiết kế 

khuôn trên hệ tích 

hợp CAD/CAE 

[3] Thiết kế khuôn 

cho sản phẩm nhựa 

 

 

 

 

 

 

VŨ HOÀI ÂN 

 

 

 

 

 

 

Viện Máy và dụng cụ 

công nghiệp, 1994 

49 

Các phương 

pháp gia 

công đặc 

biệt 

1. Các phương 

pháp gia công đặc 
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máy 

Hướng dẫn làm Đồ 
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