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Khóa học 

8. Thiết kế Cấp Thoát nước công trình 

 

Giới thiệu khoá học: 

Nhà cao tầng là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển đô thị của Việt Nam cũng như 

các nước trên thế giới, điều này kéo theo nhu cầu nhân sự làm việc trong lĩnh vực này cũng tăng 

mạnh trong thời gian qua và tương lai. Trong đó, thiết kế Cấp thoát nước công trình (Cấp thoát 

nước trong nhà) đòi hỏi tính chuyên nghiệp rất cao từ các kỹ sư và chuyên viên thiết kế để đạt 

được hiệu quả tối ưu trong quá trình vận hành tòa nhà. Khóa học “Thiết kế Cấp thoát nước công 

trình” được trung tâm WSTC cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu trên. 

Sau khi kết thúc khóa học này, học viên có thể:  

- Thuần thục kỹ năng tính toán; 

- Thiết kế, trình bày thuyết minh thiết kế hệ thống cấp thoát nước tòa nhà cao tầng; 

- Làm chủ nguyên lý lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; 

- Công tác bóc tách, thống kê vật tư và thiết bị; 

- Kiểm soát được quy trình, thủ tục hồ sơ hệ thống cấp thoát nước công trình. 

Đối tượng đào tạo 

- Kỹ sư thiết kế làm việc trong các Công ty Tư vấn thiết kế, thi công; 

- Sinh viên ngành Cấp thoát nước Xây dựng, sinh viên kỹ thuật Môi trường và các ngành 

liên quan; 

Giảng viên và tài liệu: Giảng viên chính là các cán bộ, giảng viên của trung tâm WSTC với nhiều 

kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học và cao đẳng, tư vấn thiết kế và nghiên cứu khoa học 

trong nước và quốc tế ở lĩnh vực Cấp thoát nước và được hỗ trợ bởi đội ngũ trợ giảng nhiều kinh 

nghiệm thực tế, có khả năng truyền đạt tốt, năng động, nhiệt tình.   

KHAI GIẢNG 
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Tài liệu do trung tâm biên soạn sẽ cung cấp, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quá 

trình làm việc giúp học viên rút ngắn một bước dài trên con đường đi làm thực tế. 

Sau khóa học trung tâm tổ chức thi Lý thuyết và Thực hành để kiểm tra kiến thức, đánh giá 

khả năng thực hành của mỗi học viên. Học viên hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ đào 

tạo. 

Thời gian khóa học: 45 tiết (9 buổi) 

Thông tin liên hệ: 

 


