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QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG (LAS-XD) 

Mục tiêu của khóa đào tạo: chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng dùng để quản lý phòng thí nghiệm 

LAS XD 

Sau khi hoàn thành khóa học này học viên có thể: nắm vững kiến thức, kỹ năng và quy trình để 

quản lý, bố trí mặt bằng, quản lý hành chính các hoạt động của phòng LAS XD 

Đối tượng: các tổ chức và cá nhân hoạt động trong ngành vật liệu xây dựng, xây dựng hoặc có 

liên quan đến các lĩnh vực này 

Phương pháp và tài liệu đào tạo: 

 - Phương pháp giảng dạy: dạy, học lý thuyết và thực hành trực tiếp tại phòng LAS (phòng 

thí nghiệm Vật Liệu Xây Dựng của bộ môn) 

- Tài liệu đào tạo: bộ giáo trình đào tạo được ban hành chính thức của nhà trường và liên 

tục được cập nhật mới và sẽ cung cấp cho các học viên tại lớp học. 

Giảng viên:  đội ngũ giảng viên năng động, nhiệt tình, tâm huyết với nghề và là các cán bộ với 

nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như đã và đang 

điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng vật liệu 

xây dựng và công trình xây dựng.  

Thời gian khóa học: 56 tiết (7 ngày) hoặc tùy theo tình hình nhu cầu thực tế của doanh nghiệp có 

thể đăng ký học từng phần riêng biệt hoặc điều chỉnh lại nội dung dạy cho phù hợp 

Nội dung chương trình học 

1. Xây dựng và bố trí phòng thí nghiệm 

2. Tuyển chọn và quản lý cán bộ 

3. Đặt mua thiết bị và quản lý tài chính 

4. Quản lý hành chính phòng thí nghiệm 

5. An toàn phòng thí nghiệm 

6. Bảo dưỡng thiết bị và cơ sở vật chất phòng thí nghiệm 

a. Pháp lệnh đo lường 

b. Lên kế hoạch hiệu chuẩn và truyền chuẩn cho thiết bị 

c. Bảo trì 

7. Xử lý thống kê số liệu thực nghiệm và đánh giá sai số phép đo trong phòng thí nghiệm 
 

 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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