
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH 

        Sau khóa học, học viên có khả năng lắp đặt, nâng cấp, chẩn đoán, sửa chữa hệ thống 

máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi; Lắp ráp, cài đặt, cấu hình hệ điều hành và 

các ứng dụng phần mềm; Bảo dưỡng hệ thống máy tính; Có thể làm việc tại trung tâm sửa 

chữa, bảo trì máy vi tính hoặc tự mở cửa hàng sửa chữa máy vi tính riêng. 

 Thời gian khóa học: 24 tuần 

 Tuần học 3 buổi 

 Học phí: 4.500.000đ/khóa. 

QUẢN TRỊ MẠNG 
         Sau khóa học, học viên có khả năng 

cài đặt cấu hình và quản trị hệ thống 

mạng sử dụng Windows Server, DNS, 

DHCP, RRAS, WEB, MAIL; Khai thác, 

thi công, quản trị và đảm bảo an toàn hệ 

thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ, trung 

bình; Có thể làm việc tại các doanh 

nghiệp, cơ sở cung cấp dịch vụ, thiết bị 

tin học hoặc tự xây dựng và quản lý 

phòng net game, thi công mạng ... 

 Thời gian khóa học : 24 tuần. 

 Tuần học 3 buổi  

 Học phí : 4.500.000đ/khóa. 

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 
        Sau khóa học, học viên có khả năng 

cài đặt và sử dụng được các phần mềm 

dùng trong thiết kế đồ họa như: 

Photoshop, Coreldraw, Illustrator, 

Adobe indesign, 3D max, Dreamweaver, 

Flash, Quark,... Có thể thiết kế, hoàn 

thiện được các sản phẩm đồ họa như áp 

phích quảngcáo, nhãn mác hàng hóa, tạo 

các khuôn mẫu cho sách, báo; thiết kế 

banner cho các trang Web. 

 Thời gian khóa học: 24 tuần. 

 Tuần học 3 buổi  

 Học phí : 4.500.000đ/khóa. 
 

THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE 

     Sau khóa học, học viên có khả năng thiết kế, lập trình trang Web cho các tổ chức, doanh 

nghiệp...; Phân tích, thiết kế giao diện, ứng dụng đồ họa đa truyền thông vào ứng dụng web; sử 

dụng được một số phần mềm văn phòng, phần mềm thiết kế Website thông dụng; Xử  lý đồ họa 

trong lĩnh vực quảng cáo, in ấn, xử lý ảnh; Có  khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm 

một cách hiệu quả.  

 Thời gian khóa học: 24 tuần    Tuần học 3 buổi      Học phí: 4.500.000đ/khóa. 

CÁC LỚP SƠ CẤP NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 


