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Khóa học 

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CƠ BẢN VÀ CHUYÊN SÂU 

Thời gian học: 1 - 2 - 3 - 4 tháng 

Học ngày: 2 ca (Sáng – Chiều)  Học lý thuyết + thực hành 

NỘI DUNG HỌC: 

+ An toàn điện và biện pháp an toàn trong thi công điện 

+ Điện cơ bản: dòng điện, điện áp, công suất, hệ thống điện và các dụng cụ sử dụng trong 

ngành điện 

+ Đọc các bản vẽ điện và thi công, kỹ thuật lắp đặt dây dẫn,  

+ Thực hành lắp đặt hệ thống chiếu sáng, PCCC, camera, chống trộm,… 

+ Thực hành lắp đặt tủ điện công nghiệp, mạch điều khiển động cơ 

+ Thực hành lắp đặt hệ thống lạnh 

+ Quản lý – vận hành – bảo trì hệ thống điện trong toà nhà cao tầng, 

+ Đo, kiểm tra và khắc phục sự cố về điện 

+ Thiết kế các mạch điện công nghiệp, thiết kế tủ điện, tủ bù hệ số công suất, bảo vệ chống 

mất pha,… 

+ Lắp đặt tủ điện thông minh tự chuyển mạch, lập trình PLC,… 

ĐỐI TƯỢNG HỌC: 

Nam, nữ những người muốn hành nghề điện, những người muốn xin việc làm có chuyên môn 

nghề điện như: Vận hành, bảo trì, sữa chữa hệ thống điện, thiết bị điện trong công nghiệp ở các 

nhà máy, xí nghiệp hay công ty sản xuất. 

CƠ HỘI VIỆC LÀM: 

+ Tự đọc bản vẽ và thi công lắp đặt thiết bị điện trong căn hộ, toà nhà, trung tâm thương mại 

+ Nhân viên bảo trì điện trong nhà máy, công ty 

+ Nhân viên lập kế hoạch thi công điện và dự trù vật tư cho công trình điện 

+ Nhân viên lắp đặt tủ điện công nghiệp trong các công ty xây lắp điện 

+ Nhân viên vận hành các máy: cần trục, nâng hạ, thang máy,… trong nhà máy xí nghiệp 

+ Nhân viên tư vấn cho khách hàng khi muốn lắp đặt thiết bị điện 

HỌC PHÍ KHOÁ HỌC (Bao gồm giờ học, cấp chứng chỉ, tài liệu học tập, thiết bị thực hành) 

+ Khoá học 1 tháng : 3.000.000 đồng 

+ Khoá học 2 tháng : 4.500.000 đồng 

+ Khoá học 3 tháng : 5.500.000 đồng 

     +   Khoá học 4 tháng : 6.500.000 đồng 

 Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Trung tâm đào tạo TH-ƯDCNXD Lầu 1 dãy nhà A. 
 Điện thoại liên hệ: - Giám đốc. Vũ Sĩ Tuấn. 0907361709. 

                                                     - P.Giám đốc. Nguyễn Văn Quý. 0906834219. 
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