
  

Khóa học:  SỬA CHỮA & HIỆU CHỈNH MÁY MAY BẰNG 1 KIM (ĐIỆN TỬ), 2 

KIM (THƯỜNG) 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau: 

Về kiến thức nghề: 

Trình bày được công dụng, cấu tạo và hoạt động của máy may bằng 1 kim và 2 

kim. 

Đọc được sơ đồ nguyên lý của các loại máy may bằng 1 kim, 2 kim. 

Phân tích được nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục các hư hỏng. 

Giải thích được các qui trình chỉnh sửa chính 

Về kỹ năng nghề: 

Chọn đúng chủng loại kim, dụng cụ và thao tác đúng tư thế kỹ thuật. 

Thực hành thành thạo tháo lắp các cụm cơ cấu chính. 

Thực hành tốt công việc sửa chữa và hiệu chỉnh máy may bằng 1 kim và 2 kim 

 Thời gian học: 72 giờ 

 Học phí: 800.000đ 

 

 

Khóa học:  SỬA CHỮA & HIỆU CHỈNH MÁY VẮT SỔ 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau: 

Về kiến thức nghề: 

Trình bày được công dụng, cấu tạo và hoạt động của máy vắt sổ gia đình và 

công nghiệp. 

Đọc được sơ đồ nguyên lý của các loại máy vắt sổ 1 kim 3 chỉ, 2 kim 4 chỉ và 2 

kim 5 chỉ. 

Phân tích được nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục các hư hỏng. 

Giải thích được các qui trình chỉnh sửa chính. 

Về kỹ năng nghề: 



  

Chọn đúng chủng loại kim, dụng cụ và thao tác đúng tư thế kỹ thuật. 

Thực hành thành thạo tháo lắp các cụm cơ cấu chính. 

Thực hành tốt công việc sửa chữa và hiệu chỉnh máy vắt sổ 1 kim 3 chỉ, 2 kim 4 

chỉ và 2 kim 5 chỉ. 

 Thời gian học: 65 giờ 

 Học phí: 500.000đ 

 

Khóa học:  SỬA CHỮA & HIỆU CHỈNH MÁY VIỀN (KANSAI ĐIỆN TỬ) 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau: 

Về kiến thức nghề: 

Trình bày được công dụng, cấu tạo và hoạt động của máy viền công nghiệp. 

Đọc được sơ đồ nguyên lý của các loại máy viền 1 kim, 2 kim và 3 kim. Phân 

tích được nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục các hư hỏng. 

Giải thích được các qui trình chỉnh sửa chính 

Về kỹ năng nghề: 

Chọn đúng chủng loại kim, dụng cụ và thao tác đúng tư thế kỹ thuật. 

Thực hành thành thạo tháo lắp các cụm cơ cấu chính. 

Thực hành tốt công việc sửa chữa và hiệu chỉnh máy viền 1 kim, 2 kim và 3 

kim. 

 Thời gian học: 72 giờ 

 Học phí: 1.000.000đ 

Khóa học:  S/C & HIỆU CHỈNH MÁY ĐÍNH NÚT 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau: 

Về kiến thức nghề: 

Trình bày được công dụng, cấu tạo và hoạt động của máy đính nút công nghiệp. 



  

Đọc được sơ đồ nguyên lý của máy đính nút. Phân tích được nguyên nhân hư 

hỏng và biện pháp khắc phục các hư hỏng. Giải thích được các qui trình chỉnh sửa 

chính 

Về kỹ năng nghề: 

Chọn đúng chủng loại kim, dụng cụ và thao tác đúng tư thế kỹ thuật. 

Thực hành thành thạo tháo lắp các cụm cơ cấu chính. 

Thực hành tốt công việc sửa chữa và hiệu chỉnh máy đính nút 

 Thời gian học: 72 giờ 

 Học phí:600.000đ 

 

Khóa học:  SỬA CHỮA & HIỆU CHỈNH MÁY ĐÁNH BỌ (ĐIỆN TỬ) 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau: 

Về kiến thức nghề: 

Trình bày được công dụng, cấu tạo và hoạt động của máy đánh bọ công nghiệp. 

Đọc được sơ đồ nguyên lý của máy đánh bọ. 

Phân tích được nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục các hư hỏng. 

Giải thích được các qui trình chỉnh sửa chính 

Về kỹ năng nghề: 

Chọn đúng chủng loại kim, dụng cụ và thao tác đúng tư thế kỹ thuật. 

Thực hành thành thạo tháo lắp các cụm cơ cấu chính. 

Thực hành tốt công việc sửa chữa và hiệu chỉnh máy đánh bọ. 

 Thời gian học: 72 giờ 

 Học phí: 1.000.000đ 

Khóa học:  S/C & HIỆU CHỈNH MÁY THÙA KHUY ĐẦU BẰNG 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau: 

Về kiến thức nghề: 



  

Trình bày được công dụng, cấu tạo và hoạt động của máy thùa khuy công 

nghiệp. 

Đọc được sơ đồ nguyên lý của các loại máy thùa khuy đầu bằng. 

Phân tích được nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục các hư hỏng. 

Giải thích được các qui trình chỉnh sửa chính 

Về kỹ năng nghề: 

Chọn đúng chủng loại kim, dụng cụ và thao tác đúng tư thế kỹ thuật. 

Thực hành thành thạo tháo lắp các cụm cơ cấu chính. 

Thực hành tốt công việc sửa chữa và hiệu chỉnh máy thùa khuy đầu bằng 

 Thời gian học: 72 giờ 

 Học phí: 700.000đ 


