
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
  

Tên nghề: Vận hành cầu trục  

Trình độ đào tạo: Sơ cấp  

Hình rhức đào tạo: Chính quy  

Đối tượng tuyển sinh: Người lao động có đủ sức khỏe, có trình độ văn hóa phù hợp  

Thời gian học: 3 tháng  

I. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung:  

   Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng:   

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số đặc trưng của 

cầu trục và quy trình vận hành cầu trục, nguyên tắc vận hành an toàn thiết bị nâng.   

- Vận hành và xử lý được sự cố xảy ra khi vận hành các loại cầu trục thông dụng  

- Có thể độc lập, sáng tạo trong công tác vận hành cầu trục    

1.2. Mục tiêu cụ thể:  

               Sau khi học xong trương trình này người học có khả năng:  

a- Kiến thức.  

- Trình bày được công dụng, cấu tạo nguyên lý làm việc và các thông số đặc trưng của các thiết bị có trong 

Cầu trục. Có thể tính toán , lựa chọn cơ cấu mang tải đảm bảo an toàn cho vận hành.  

- Hiểu được ý nghĩa nội dung và vận dụng được công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp trong quá trình vận 

hành thiết bị nâng  

- Trình bày được quy trình vận hành và bảo dưỡng cầu trục     

b- Kỹ năng:  

- Vận hành, bảo dưỡng được thiết bị Cầu trục công suất nhỏ và trung bình để xếp dỡ hàng hoá theo yêu 

cầu tín hiệu đảm bảo đúng quy trình, an toàn cho người và thiết bị.    

c- Thái độ:  

- Có thể làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và biết ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào thực hiện nhiệm 

vụ.  

- Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, lao động có kỹ thuật, có kỷ luật.  

2. Nội dung chương trình:  

TT  Tên môn học, mô đun  
Số tín 

chỉ  

Thời gian của môn học, mô  

đun (giờ)  

Tổng số  Trong  đó  

LT  TH/KT  

MH 01  Dung sai lắp ghép và đo lường  1  6  5  1  

MH 02  Vật liệu cơ khí  1  6  5  1  

MH 03  Điện Cầu trục   1  15  13  2  

MĐ 04  Thiết bị Cầu trục  1  18  16  2  

MĐ 05  Vận hành Cầu trục  1  10  9  1  

MĐ 06  An toàn thiết bị nâng   1  5  4  1  

MĐ 07  Thực hành chuyên môn nghề  8  228  8  220  

MĐ 08  Ôn, thi tốt nghiệp  1  12  4  8  

  Tổng số  15  300  64  236  

 


