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TP.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2021 

THÔNG BÁO 

V/v đăng ký bổ sung đề tài khóa luận tốt nghiệp năm học 2021-2022 

Khoa Công nghệ Động lực thông báo sinh viên các lớp ĐHOT14 & các sinh viên khóa 

cũ chưa đăng ký đề tài đợt 1 (từ 24/09/2021-01/10/2021) môn KLTN ở học kỳ 2 năm học 

2021-2022 thì tiếp tục liên hệ GV hướng dẫn đăng ký bổ sung từ ngày 18/10/2021 đến 

24/10/2021 với những đề tài có thông tin như sau: 

STT TÊN ĐỀ TÀI  SỐ SV GV HƯỚNG DẪN ĐIỆN THOẠI 

1 

Xây dựng mô hình đánh giá của hệ thống treo 

khí nén đến tính ổn định của thùng xe khách 2 

tầng giường nằm 

3 Nguyễn Khôi Nguyên 0977041993 

2 

Phương pháp tính toán cho thiết kế, phân tích 

và tối ưu hóa ứng xử động lực học bộ vi sai 

trên dòng xe FR 

3 Huỳnh Ngọc Thái 

0986222850 

3 

Phương pháp tính toán cho thiết kế, phân tích 

và tối ưu hóa ứng xử động lực học bộ vi sai 

trên dòng xe FF 

3 Huỳnh Ngọc Thái 

4 

Phương pháp tính toán cho thiết kế, phân tích 

và tối ưu hoá hộp số xe ô tô du lịch cầu sau chủ 

động 

3 Trần Anh Sơn 0986675855 

5 
Phân tích đặc tính khí động lực học hình dạng 

gương chiếu hậu trên dòng xe du lịch 
5 Đặng Tiến Phúc 0905297192 

6 
Phát triển hệ thống buồng cháy đẳng tích cho 

khảo sát đặc tính quá trình cháy động cơ 
5 Võ Tấn Châu 0938634705 

7 
Thiết kế tối ưu đa mục tiêu trong kỹ thuật 

khung vỏ ô tô 

2 Nguyễn Văn Sỹ 0938258697 

Đề nghị các sinh viên thực hiện đăng ký đề tài đúng thời gian quy định, trong thời gian 

đăng ký nếu gặp khó khăn thì trực tiếp liên hệ với thầy Tâm (0909301810) để kịp thời hỗ trợ 

giải quyết. 
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Nguyễn Thành Tâm 


