TRIỂN KHAI BẢN VẼ XÂY DỰNG BẰNG
PHẦN MỀM AUTOCAD

Lợi ích bạn đạt được từ khóa học:
 Là sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật như: xây dựng, cơ khí, môi
trường, ô tô …..bạn sẽ làm chủ được phần mềm autocad, sử dụng các lệnh
vẽ một cách thuần thục
 Riêng đối với chuyên ngành xây dưng cam kết bạn sẽ khai triển được bản
vẽ mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt, triển khai chi tiết bản vẽ kiến trúc, kết cấu,
điện - nước, hoàn thiện một hồ sơ xây dựng chính xác, thuận tiện cho việc
thi công công trình.
 Đồng thời nắm rõ chi tiết cấu tạo kiến trúc, bổ sung thêm kiến thức phần
kết cấu, điện – nước … nhằm giúp học viên tự tin hơn trong phần lập dự
toán chi tiết công trình.
 Cam kết học lý thuyết và thực hành trên máy tính suốt khóa học (1 học
viên/1 máy )

Đối tượng khóa học:
 Tất cả học sinh, sinh viên yêu thích sự sáng tạo, đam mê thiết kế nên đến
với khóa học này.
 Cán bộ quản lý kỹ thuật, công nhân ở các công ty, xí nghiệp đều có thể
tham gia, nhằm nâng cao năng lực quản lý và kiến thức kỹ năng nghề
nghiệp của mình.
 Đặc biệt là sinh viên chuyên ngành: xây dựng, cơ khí, ô tô, môi trường,
điện – điện tử … thì khóa học này không thể thiếu đối với các bạn, bản vẽ
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kỹ thuật sẽ là ngôn ngữ cho các bạn sau này khi ra trường đi làm việc.

NỘI DUNG KHÓA HỌC
Chuyên đề
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Nội dung

Thời gian

 Nắm bắt được giao diện Autocad
 Thiết lập cơ bản khi sử dụng Autocad
 Sử dụng thành thạo các lệnh tắt, cách nhập lệnh,
kết thúc lệnh, nhập dữ liệu
 Sử dụng thành thạo lệnh vẽ, hiệu chỉnh cơ bản
 Sử dụng thành thạo các lệnh về Text viết chữ,
Dim đo kích thước, Hatch tô vật liệu
 Nắm bắt được cách tạo và sử dụng Block, Layer
trong Autocad
 Tự triển khai bản vẽ kỹ thuật một cách thành
thạo và khoa học
 Nắm rõ cấu trúc, cách trình bày một bản vẽ thiết
kế đồng bộ, chuyên nghiệp ,đúng quy trình, tiêu
chuẩn.
 Các kỹ năng vẽ nhanh: đặt lại lệnh, sử dụng Lisp,
VBA, Express tool, các thủ thuật trong Autocad
 Thiết lập bản vẽ từ ban đầu: đơn vị, tỷ lệ, Layer,
Text, Dim, Hatch...
 Các bước triển khai bản vẽ: Vẽ từ các đối tượng
tổng quan đến chi tiết
 Sử dụng Block Attribute, Block Dynamic, Field
 Sử dụng Express, layout, in ấn hồ sơ
 Hướng dẫn các mẹo vẽ, kinh nghiệm sử dụng
autocad trong công việc thực tế
 Bóc tách được khối lượng từ bản vẽ đã thể hiện
Tổng thời gian đào tạo

Thời gian khai giảng:
Khai giảng lúc: 18h00 ngày 15 và 25 hàng tháng

15 giờ

30 giờ

45giờ

Học phí:
1.000.000 VND/ học viên/ khóa
học

Địa điểm học:
Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II
Địa chỉ: Số 502, Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại liên hệ: 09.38.28.85.95 ( Thầy Duy- Trưởng Bộ Môn Xây Dựng )
Email: bmxaydung@hvct.edu.vn

