TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP

AUTOCAD
Trường Đại học Mở Tp.HCM tổ chức khóa học “AUTOCAD” với một số thông tin về
khóa học như sau:
* Mục tiêu khóa học :
Hỗ trợ nhu cầu học tập của sinh viên, kỹ sư ứng dụng phần mềm AUTOCAD hoàn
thành bản vẽ 2D (kiến trúc, kết cấu) trong xây dựng. Kết thúc khóa học, học viên có
thể sử dụng Autocad với các kỹ năng chính sau :
- Nắm vững các lệnh vẽ căn bản và nâng cao, thiết lập các tuỳ biến trong 2D.
- Xử lý bản vẽ trong Model và Layout (với các tính năng mới từ AutoCad việc quản
lý kích thước, text, dạng đường và in bản vẽ đa tỉ lệ rất dễ dàng và chuyên nghiệp)
- Ứng dụng Xref (tham chiếu ngoài) trong bản vẽ KT & KC.
- Xây dựng mô hình 3D căn bản.
* Đối tượng: Cán bộ kỹ thuật, Sinh viên trong lĩnh vực xây dựng
* Khai giảng : Ngày ..............
* Lịch học : ..............
* Địa điểm học : 118 – Phổ Quang, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
* Chi phí trọn khóa : 450.000 đ/ học viên, bao gồm tài liệu học tập, phần mềm ứng
dụng, lệ phí chứng nhận, trang thiết bị học tập đầy đủ, tiện nghi, hướng dẫn thực hành trên
máy tính.
ĐẶC BIỆT GIẢM 10% HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN
* Chứng nhận cuối khóa : Trường Đại học Mở Tp.HCM cấp
* Nội dung chi tiết khóa học

Nội dung

Buổi

Số
tiết
(40)

01

Giới thiệu Autocad2010 – Các lệnh vẽ cơ bản. Bài tập

4

02

Các lệnh vẽ và hiệu chỉnh. Bài tập

4

03

Các lệnh vẽ và hiệu chỉnh nâng cao. Bài tập

4

04

Tạo và sử dụng khối Block – Mặt cắt cho vật liệu. Bài tập

4

05

Lớp Layer – đường nét – Nhập và hiệu chỉnh Text. Bài tập.

4

06

Ghi kích thước. Bài tập

4

07

In trong không gian Model – Bản vẽ đa tỉ lệ. Bài tập

4

08

Layout – Quản lý và Print. Bài tập

4

09

Các tính năng nâng cao trong Autocad.

4

Vẽ 3D căn bản trong AutoCad. Kiểm tra. Trả lời câu hỏi + hướng dẫn
10

cách triển khai nhanh bản vẽ kết cấu.

4

Để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ & đăng ký học tại:
 TRUNG TÂM NC, TƯ VẤN & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

 ĐT: 08-39300952 hoặc 08-39300948
 Web: http://www.ou.edu.vn/xdvd
 Địa chỉ: Phòng 001, 97 Võ Văn Tần, P6, Q3, TP.HCM

