
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
Tên nghề: Cắt gọt kim loại  

Trình độ đào tạo: Sơ cấp   

Hình thức đào tạo: Chính quy  

Đối tượng tuyển sinh: Có đủ sức khỏa, trình độ văn hóa phù hợp.  

Thời gian đào tạo: 3 tháng  

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1 Mục tiêu chung:   

 Học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về nghề, được đào tạo kỹ năng thực hành. Học viên tốt nghiệp có 

thể đáp ứng yêu cầu  nguồn nhân lực cho xã hội.  

1.2 Mục tiêu cụ thể:  

- Kiến thức:   

 Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ Tiện để vận dụng vào việc tính toán vật liệu sử dụng trong nghề 

Tiện, xác định chế độ Tiện và các công việc khác của người thợ Tiện.  

- Kỹ năng:  

 Sử dụng thành thạo các loại máy tiện để gia công các loại chi tiết máy thông dụng và cơ bản đạt cấp chính xác 

từ cấp 8 đến cấp 10, độ nhám từ Rz20 đến Ra5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn 

tuyệt đối cho người và máy  

1.3 Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:  

+ Cán bộ kỹ thuật trong phân xưởng, nhà máy, công ty có liên quan đến ngành cơ khí;  

+ Tổ trưởng sản xuất;  

+ Quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí;  

+ Có khả năng tự tạo việc làm;  

+ Tiếp tục học lên trình độ cao hơn.   

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:  
- Số lượng môn học, mô đun: 11  

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 11 tín chỉ  

- Khối lượng lý thuyết: 70 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 260 giờ.   

3. Nội dung chương trình  

Mã 

MH, MĐ 
Tên môn học, mô đun Số tín chỉ 

Thời gian của môn học 

Tổng số 
Trong đó 

LT TH Kiểm tra 

MĐ 01 Vẽ kỹ thuật 1 15 5 9 1 

MĐ 02 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 1 15 6 8 1 

MĐ 03 Vật liệu cơ khí 1 15 8 6 1 

MĐ 04 An toàn lao động 1 15 9 5 1 

MĐ 05 Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dài l≈10d 2 45 9 33 3 

MĐ 06 Tiện rãnh, cắt đứt 1 15 3 10 2 

MĐ 07 Tiện lỗ 1 30 7 20 3 

MĐ 08 Tiện côn 2 45 6 36 3 

MĐ 09 Tiện ren tam giác 2 45 6 36 3 

MĐ 10 Tiên ren vuông 2 45 6 36 3 

MĐ 11 Tiện ren thang 2 45 5 37 3 

 Tổng cộng 16 330 70 236 24 

 


