
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
Tên nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính  

Trình độ đào tạo: Sơ cấp  

Hình thức đào tạo: Chính quy  

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

Thời gian đào tạo:  03 tháng  

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:   

1. Mục tiêu cụ thể:   
Kiến thức:   

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về máy tính;  

- Trình bày được kiến thức nền tảng về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc lắp ráp, sửa chữa 

và bảo trì máy tính.  

- Có đủ năng lực để phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố trong máy tính.  

Kỹ năng:   

- Lựa chọn được các linh kiện máy tính tương thích với nhau;  

- Lắp ráp, cài đặt và sửa chữa bảo trì được máy tính;  

- Sửa chữa, bảo dưỡng được các thành phần và thiết bị ngoại vi của máy tính;  

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:   

- Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn, có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân 

trong công việc của mình;  

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp; - Đảm bảo an toàn cho người và thiết 

bị khi tiếp xúc với nguồn điện.  

2. Cơ hội việc làm:   
Sau khi tốt nghiệp học viên có cơ hội làm việc:   

- Làm kỹ thuật viên tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, công ty, trường học, bệnh viện, UBND 

xã...  

- Mở cửa hàng dịch vụ sửa chữa, cài đặt máy tính tại địa phương;  

- Thực hiện, thi công các phòng máy tính;  

- Ký kết các hợp đồng bảo trì máy tính cho các cơ quan, doanh nghiệp...  

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

Mã   

MH, MĐ  
Tên môn học, mô đun  

 Thời gian  đào tạo (giờ)   

Số tín 

chỉ  
Tổng số  

Trong đó   

Lý thuyết  Thực 

hành  

Kiểm tra  

MĐ 01  Tin học đại cương  3  75  29  41  5  

MĐ 02  Lắp ráp và bảo trì máy tính  4  90  25  60  5  

MĐ 03  Sửa chữa máy tính  4  90  25  60  5  

MĐ 04  Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi  3  75  20  50  5  

 Tổng cộng:   14  330  99  211  20  

 


