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THÔNG BÁO CHIÊU SINH 
LỚP CÀI ĐẶT, LẮP RÁP, BẢO TRÌ, SỬA CHỮA  

HỆ THỐNG MÁY TÍNH-MẠNG 
(Khóa 01 năm 2016) 

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu kiến thức và kỹ năng về cấu trúc máy tính, phần cứng, mạng 
máy tính, trung tâm Tin học Cửu Long mở lớp chuyên đề cài đặt, lắp ráp, bảo trì, sửa chữa 
hệ thống máy tính - Mạng. Chi tiết chuyên đề đặc biệt này như sau: 
1. Đối tượng: Học viên trong và ngoài trường 
2. Hình thức, nội dung và thời gian học 

Hình thức NỘI DUNG 
Ngày khai 

giảng 

Học mới 

- Nắm rõ về cấu trúc máy tính, phần cứng và hệ thống 
mạng ngang hàng 

- Được thực hành 100% số tiết trên phòng máy 
- Cài đặt các hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng 
- Cài đặt và bảo mật mạng không dây 
- Backup, Restore dữ liệu, hệ điều hành 
- Khắc phục lỗi, bảo trì và sửa chữa máy tính - mạng 

giúp hệ thống chạy ổn định 
- Lắp ráp, cài đặt 1 bộ máy hoàn chỉnh mở rộng lên mô 

hình hệ thống máy tính 
- Thi công, lắp đặt hệ thống máy tính - mạng ngang hàng 

quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ 

23/07/2016 

Cam kết làm được việc sau khi học xong 
Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học khi đạt yêu cầu 

 

 
 

Khóa học 2.5 tháng: 2 buổi/tuần: Sáng- Chiều thứ 7 (Buổi học linh động theo học viên) 
 

Thời gian học:  Ca sáng:  08 Giờ     - 11 Giờ 
Ca chiều:  14 Giờ     - 17 Giờ 
Ca tối:  17 Giờ 30 - 20 Giờ 30 (Đủ số lượng mới mở lớp) 
(Phòng máy lạnh, mỗi học viên thực hành 1 máy) 

3. Địa điểm học: Phòng máy tính trường TC Cửu Long (Lầu 2) 

4. Học phí trọn khóa: 2.500.000 đ (Không phát sinh chi phí khác) 

5. Thời gian đăng ký học: Từ ngày 27/06/2016 đến ngày 20/07/2016 
 

Mọi chi tiết xin liên hệ: TRUNG TÂM TIN HỌC CỬU LONG 

� Địa chỉ:  61-63 Nguyễn văn Đừng,  Phường 6,  Quận 5, TP.HCM 

� Điện thoại: 08.5405 1424    

� Email: ttth.cuulong@gmail.com 


