
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGHỀ  

 

 Khai giảng thường xuyên. 

 Học viên học trực tiếp trên máy tính và các 

thiết bị mới thế hệ mới. 

 Sau khóa học, học viên  có khả năng  chẩn 

đoán, sửa chữa máy tính và các thành phần, 

thiết bị ngoại vi; chẩn đoán và xử lý các sự cố 

phần mềm máy tính; bảo dưỡng hệ thống 

máy tính. 

SỬA CHỮA MÁY TÍNH 

SỬ DỤNG CNTT CĂN BẢN 

 Sau khóa học, học viên có khả năng sử dụng được hệ điều hành Windows, 

phần mềm soạn thảo, phần mềm xử lý bảng tính, phần mềm trình chiếu, và một 

số dịch vụ Internet cơ bản để làm công tác văn phòng. 

 Thời gian khóa học: 3 tuần                                            

 Tuần học 3 buổi                

 Học phí : 500.000đ/ khóa 

SỬA CHỮA MÁY TÍNH ĐỂ BÀN 

 Sau khóa học, học viên có khả năng 

sử dụng các công cụ chuẩn đoán và 

khắc phục các lỗi của PC, giải quyết 

được các vấn đề về nâng cấp hệ thống 

như đĩa cứng, bộ nhớ, CPU....  

 Thời gian khóa học : 10 tuần  

 Tuần học 3 buổi  

 Học phí : 2.000.000đ/ khóa 

SỬA CHỮA MÁY TÍNH 

LAPTOP CƠ BẢN 

 Sau khóa học, học viên có khả 

năng sử dụng các công cụ chẩn 

đoán và khắc phục các lỗi của 

Laptop.  

 Thời gian khóa học: 9 tuần 

 Tuần học 3 buổi  

 Học phí : 2.500.000đ/ khóa 
 

SỬA CHỮA MÁY TÍNH LAPTOP NÂNG CAO 

 Sau khóa học, học viên có khả năng sử dụng các công cụ chẩn 

đoán và khắc phục các lỗi của Laptop, sửa chữa bo mạch máy 

Laptop và màn hình máy Laptop.  

 Thời gian khóa học: 12 tuần 

 Tuần học 3 buổi  

 Học phí : 4.000.000đ/ khóa 
 


