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KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH NGOÀI HIỆN TRƯỜNG 

Mục tiêu của khóa đào tạo:   Nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành kiểm định chất lượng 

công trình ngoài hiện trường 

Sau khi hoàn thành khóa học này học viên có thể:   Nắm vững nguyên lý và quy trình kiểm 

định chất lượng công trình, có khả năng sử dụng các thiết bị để đánh giá chất lượng công trình xây 

dựng 

Đối tượng:   Các tổ chức và cá nhân hoạt động trong hoặc có liên quan đến lĩnh vực xây dựng 

công trình. 

Phương pháp và tài liệu đào tạo:  Kết hợp bài giảng trên lớp với tham quan thực tế tại công 

trình 

Giảng viên:  Giảng viên tại trường Cao đẳng Xây dựng TPHCM và chuyên gia tại các công ty 

chuyên về kiểm định chất lượng 

Thời gian khóa học: 30 tiết (3 ngày) hoặc theo nhu cầu của doanh nghiệp 

Nội dung chương trình:  

    Bài 1:   Tổng quan về việc kiểm định chất lượng các công trình xây dựng 

    Bài 2:   Vai trò nhiệm vụ công tác thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình. 

    Bài 3:   Một số dụng cụ và thiết bị đo sử dụng trong thí nghiệm và kiểm định chất lượng 

công trình 

    Bài 5:   Thực hành thí nghiệm bê tông xi măng 

    Bài 6:   Thực hành thí nghiệm bê tông nhựa 

    Bài 7:   Thực hành thí nghiệm công tác đất 

    Bài 8:   Các yêu cầu về an toàn lao động khi thực hành tại PTN 
 

 

 Nội dung và thời gian đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp 
 Kết hợp doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự và đào tạo tay nghề 
 Đào tạo nâng cao tay nghề 
 Thi sát hạch tay nghề nâng bậc lương 
 Cấp chứng chỉ có giá trị vô thời hạn 

 

Liên hệ: 
- Hotline 24/7: 0908 511 955 (gặp Thầy Đức) -  0907 015 562 (gặp Thầy Lâm) 
- Email: bmvlxd.dhxdtphcm@yahoo.com.vn 
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