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ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ 

SƠ CẤP NGHỀ TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH 
 

Mục tiêu của khóa đào tạo:  

Cung cấp kiến thức chuyên môn, kỹ năng sử dụng các dụng cụ và thiết bị trắc địa phục 

vụ công tác: khảo sát địa hình, đo vẽ lập bản đồ hiện trạng, xác định tim trục và cao độ 

công trình DD&CN, công trình giao thông, công trình thủy lợi vv…..  

Sau khi hoàn thành khóa học này học viên có thể: 

  Nắm vững kiến thức chuyên môn ngành, kỹ năng sử dụng máy kinh vĩ, máy thủy bình, 

máy toàn đạc điện tử và phần mềm xử lý số liệu đo đạc.  

Đối tƣợng: 

  Các tổ chức và cá nhân đang hoạt động hoặc có mong muốn hoạt động trong ngành 

trắc địa, xây dựng, giao thông, thủy lợi và các ngành nghề có liên quan đến lĩnh vực này. 

Phƣơng pháp, tài liệu và máy thiết bị đào tạo: 

Phương pháp giảng dạy: học lý thuyết và thực hành trực tiếp tại trƣờng hoặc công 

trƣờng đang tổ chức thi công xây dựng công trình mà học viên đang làm việc.  

Tài liệu đào tạo: bộ giáo trình đào tạo đƣợc ban hành chính thức của nhà trƣờng, liên 

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

Máy và Thiết bị: Máy kinh vĩ, máy thủy bình, máy chiếu laser, máy toàn đạc điện tử 

và phần mềm chuyên ngành. 

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 nhƣ đã và 

đang điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực Trắc địa Bản đồ và Trắc địa công trình. 

Thời gian khóa học:  

Tổng cộng 310 giờ, hoặc tùy theo tình hình nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và đối 

tƣợng học có thể điều chỉnh lại nội dung dạy cho phù hợp. 

Cơ hội nâng cao trình độ: 

  Sau khi học xong chƣơng trình sơ cấp, học viên có thể học liên thông lên trung cấp 

hoặc cao đẳng nghề trắc địa công trình. 
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Nội dung khung chƣơng trình học: 

KHUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ 
Ngành nghề: Trắc địa công trình 

   nh      uyết định           -     ngày 21/03/2018      iệu t ư ng T ư ng   o   ng   y   ng 

TP  M về việ  b n hành  hương t ình đào tạo t ình độ  ơ  ấp nghề) 

         

STT 
Mã MH 

/MĐ 
Tên môn học/mô đun 

Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập 

Quản lý  Tổng 

số giờ 

Trong đó 

Lý  

thuyết 

Thực 

 hành 

Thực 

tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I I.1 Môn học chuyên môn 13 310 80 230 0   

1 23506111 Kiến thức cơ bản trắc địa 2 45 15 30 0 Khoa Xây 

dựng 

2 23506106 Đo góc và thiết bị đo góc 2 50 10 40 0 Khoa Xây 

dựng 

3 23506107 Đo khoảng cách và thiết bị 

đo khoảng cách 

2 50 10 40 0 Khoa Xây 

dựng 

4 23506105 Đo cao và thiết bị đo cao 2 50 10 40 0 Khoa Xây 

dựng 

5 23506115 Sử dụng máy toàn đạc điện 

tử 

3 80 10 70 0 Khoa Xây 

dựng 

6 23506101 An toàn lao động 2 30 30 0 0 Khoa Xây 

dựng 

   Tổng cộng 13 310 80 230 0   

          Nội dung và th i gi n đào tạo theo nhu  ầu do nh nghiệp 

 Kết hợp do nh nghiệp tuyển dụng nh n    và đào tạo t y nghề 

  ào tạo n ng   o t y nghề 

 Thi  át hạ h t y nghề n ng bậ  lương 

  ấp  hứng  hỉ  ó giá t ị không th i hạn 

 
Liên hệ: 

- Hotline 24/7:  0988.540.470 (Nguyễn Thế Thiêm) 

                         0931.426.323 (Nguyễn Thị Tuyết ) 

- Email: vanphongkhoaxaydung@gmail.com 

mailto:vanphongkhoaxaydung@gmail.com

