
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LẮP ĐẶT ĐIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT 

 Sau khóa học, học viên có khả năng vẽ được các mạch điện chiếu sáng, mạch điện 

điều khiển cho các máy sản xuất của cơ sở sản xuất; lắp đặt được các thiết bị điện đóng cắt 

lên bảng điện, bảng điện lên tường, các mạch điện chiếu sáng thông dụng, các thiết bị điện 

gia dụng, các máy sản xuất, các mạch điện điều khiển dùng cho cơ sở sản xuất. 

 Thời gian khóa học: 40 tuần                                          

 Tuần học 3 buổi                 

 Học phí : 4.500.000đ/ khóa 

LẮP ĐẶT ĐIỆN NỘI THẤT 

 Sau khóa học, học viên có khả năng đọc 

được bản vẽ thiết kế điện, sơ đồ mạch điện và lập 

được phương án thi công khả thi; Lựa chọn được 

dụng cụ, vật tư, thiết bị đủ số lượng và đúng chủng 

loại theo thiết kế; Lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, bảo 

dưỡng được các khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ, 

thiết bị điện thông dụng trong nhà, trong xưởng sản 

xuất nhỏ đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật, mỹ thuật và đúng thời gian. 

 Thời gian khóa học: 37 tuần  

 Tuần học 3 buổi 

 Học phí : 4.500.000đ/ khóa 

SỬA CHỮA QUẠT, ĐỘNG CƠ 

ĐIỆN VÀ ỔN ÁP 

 Sau khóa học, học viên có khả 

năng lắp đặt và bảo dưỡng được quạt 

điện, máy biến áp, ổn áp, động cơ điện 1 

pha, ba pha; Sửa chữa được hư hỏng 

phần điện, phần cơ của quạt điện, ổn áp, 

động cơ đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật. 

 Thời gian khóa học: 40 tuần 

 Tuần học 3 buổi 

 Học phí : 4.500.000đ/ khóa 
 

SỬA CHỮA BẢO TRÌ TỦ LẠNH VÀ 

ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ 

 Sau khóa học, học viên có khả năng 

nhận biết, kiểm tra, đánh giá được tình trạng 

các thiết bị điện, lạnh trong các hệ thống tủ lạnh 

và điều hoà nhiệt độ thông dụng; Lắp đặt, sử 

dụng, bảo dưỡng, kiểm tra được các thiết bị 

trong hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ 

thông dụng. 

 Thời gian khóa học: 44 tuần 

 Tuần học 3 buổi 

 Học phí : 4.500.000đ/ khóa 

SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 

CÔNG NGHIỆP 

     Sau khóa học, học viên có khả năng đọc 

được các bản vẽ kỹ thuật; Vận hành, bảo trì, 

sửa chữa được các thiết bị điện, điện tử trong 

các dây chuyền công nghiệp; Sử dụng được 

các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên 

nghành và  quản lý, tổ chức sản xuất. 

 Thời gian khóa học: 40 tuần 

 Tuần học 3 buổi 

 Học phí : 4.500.000đ/ khóa 
 

 

CÁC LỚP SƠ CẤP NGHỀ ĐIỆN 


