
NỘI DUNG TIỂU LUẬN 

MÔN: THIẾT KẾ TRANG PHỤC NAM CƠ BẢN 

LỚP: 131092 & 13709 

CHỦ ĐỀ:THIẾT KẾ VÀ MAY HOÀN CHỈNH SẢN PHẨM TRANG PHỤC NAM 

(ÁO/ QUẦN) BIẾN KIỂU 

1. Hình vẽ mô tả sản phẩm (mặt trước, mặt sau, mặt trong và mô tả các chi tiết nhỏ,.. giống 

như hình vẽ trong các tài liệu kỹ thuật mà lớp đã học trong giờ lí thuyết) 

2. Bảng thông số thiết kế (chọn 1 trong 3 dạng sau để thiết kế: số đo ni hoặc thông số tài 

liệu kỹ thuật hoặc thông số từ sản phẩm mẫu) 

3. Lựa chọn nguyên phụ liệu (để may sản phẩm mẫu): trình bày lí do tại sao lựa chọn NPL 

để may sản phẩm nhóm chọn: NPL phải có chất liệu, màu sắc phù hợp với loại sản phẩm 

và độ tuổi của đối tượng sử dụng sản phẩm đó 

4. Thiết kế rập thành phẩm cho sản phẩm (rập lồng như khi học lí thuyết) và ra rập BTP cho 

các chi tiết (gia đường may cho các chi tiết: can rập các chi tiết rời ra và chừa đường may 

xung quanh) theo tỉ lệ 1:5 

5. Bảng thống kê chi tiết của sản phẩm (thể hiện bằng hình vẽ ) nội dung này có thể kết hợp 

chung với mục ra rập BTP (đầy đủ đường may và thông tin chi tiết, dấu bấm, dấu dùi,..) 

6. Qui trình may sản phẩm (qui trình và hình vẽ cách may). 

CÁC NỘI DUNG PHẢI NỘP: 

1. Rập TP mềm và rập BTP tỉ lệ 1:1 

2. Sản phẩm may mẫu 

3. Quyển báo cáo với các nội dung như trên 

4. Soạn powerpoint trình chiếu cho nội dung của quyển báo cáo. 

Thời hạn nộp: 8/6/2015. 

 

 

 

  



THANG ĐIỂM CHẤM CHO MÔN TIỂU LUẬN THIẾT KẾ TRANG PHỤC NAM CƠ BẢN 

Sản phẩm cuối cùng là kết quả của quá trình thiết kế, lựa chọn NPL, cắt, may và hoàn tất 

sản phẩm. Do đó, chất lượng sản phẩm cuối cùng là sự tổng hợp của một quá trình gồm nhiều 

khâu mà một nhóm thực hiện. Vì vậy, thang điểm cho các nội dung được đánh giá như sau: 

I. Phần điểm cố định: 

1. Rập TP mềm và rập BTP tỉ lệ 1:1: (2 điểm) 

2. Sản phẩm may mẫu: (3.5 điểm) 

3. Quyển báo cáo với các nội dung như trên: (3.5 điểm) 

4. Soạn powerpoint trình chiếu cho nội dung báo cáo và báo cáo: (1 điểm) 

II. Phần điểm khác: (thưởng/ phạt): 

Mỗi nhóm đều có nhóm trưởng và có sự phân chia công việc cho từng thành viên 

trong nhóm. Do đó, nếu nội dung bạn nào đảm nhiệm làm tốt thì sẽ có điểm cộng và 

ngược lại bạn nào làm không đạt sẽ bị điểm trừ. Và trong buổi báo cáo: bạn nào tham gia 

tích cực: có câu hỏi hay hoặc câu trả lời tốt sẽ có điểm cộng và ngược lại trả lời không 

chính xác hoặc có những câu hỏi sai cơ bản thì bị điểm trừ. 

 


