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Nội dung khóa học SolidWorks – Thiết kế sản phẩm căn bản 

Ưu điểm chương trình 

- Học thử miễn phí trước khi đóng học phí. 
- Hướng dẫn phương pháp học và cài đặt phần mềm 

miễn phí. 
- Học phí hợp lý 
- Học với các giáo viên có nhiều năm sử dụng và đào 

tạo MasterCAM. 
- Được cung cấp tài liệu và bài tập thực tế miễn phí. 
- Không giới hạn thời gian học 
- Đào tạo ONLINE cho học viên ở xa 

Mức độ - Căn bản 
- Không cần học chương trình nào trước 

Các đối tượng tham gia 

- Các bạn sinh viên 
- Các kỹ sư thiết kế 
- Các nhà tạo mẫu 
- Các nhà quản lý thiết kế 

Ngày khai giảng - Hằng ngày 
- Tự chọn học các ngày trong tuần 

Thời lượng - Học trong vòng 30 tiếng/10 buổi. 
- Mỗi buổi kéo dài 3 tiếng. 

     Nội dung khóa học 
Bài học Nội dung bài học 

1 Giới thiệu và làm quen với phần mềm Solidworks. 
2 Tạo và hiệu chỉnh Sketch. 
3 Các lệnh tạo khối cơ bản : Extrude, Revolve. 
4 Các lệnh tạo khối nâng cao : Sweep, Loft, Boundary. 
5 Các lệnh tạo phần tử xây dựng : Hole, Draft, Shell, Rib, 

Fillet, Chamfer… 
6 Bài tập áp dụng xây dựng mô hình. 
7 Lắp ráp sản phẩm đơn giản. 
8 Tạo bản vẽ kỹ thuật từ 3D sang 2D căn bản : tạo các hình 

chiếu, hình cắt, mặt cắt, tạo kích thước, tạo khung tên. 
9 Luyện tập và Thi kiểm tra cuối khóa 

Thông tin hỗ trợ 

Trung tâm Đào tạo CAD/CAM/CNC 3C 
ĐT: 08 6686 5446 Hotline: 0903 957 225 
Email: 3cservices.group@gmail.com 
Website: www.cadcamcaeonline.com  
Facebook: www.facebook.com/cadcamcaeonline  
Địa chỉ: 105 Đường 339, P. Phước Long B, Quận 9, TP. 
HCM. 

 


