Khóa dạy nghề sửa chữa hộp số tự động ô tô
chất lượng cao TPHCM
Sửa chữa hộp số tự động (điện – điện tử)
là một trong những học phần chuyên sâu
về nghề sửa chữa ô tô Trung Tâm Đào
Tạo Thực Hành Kỹ Thuật – Thanh Phong
Auto
Hồ CHí MINH, NHà Bè, VIệT NAM, May
10, 2022 /EINPresswire.com/ -- Với học
phần này, học viên sẽ được trang bị các
kiến thức và hướng dẫn thực hành
thành thạo các kỹ năng sửa chữa hộp
số tự động ô tô phần điện – điện tử
(tháo – lắp các bộ phận, chi tiết; kiểm
tra – bảo dưỡng, chẩn đoán lỗi – reset
lỗi…).

Học sửa chữa hộp số điện tử sài gòn

Nội Dung Học Phần
– Điện – điện tử cơ bản.
– Cơ sở điều khiển tự động.
– Cấu tạo & nguyên lý làm việc:

Trung tâm đào tạo nghề sửa chữa hộp số tự động tại
TPHCM

Cần số.
Hệ thống điều khiển thủy lực.
Hệ thống điều khiển điện – điện tử.
Nguyên lý điều khiển khóa biến mô theo điều kiện vận hành của xe.
Nguyên lý chuyển số tự động theo điều kiện vận hành của xe.
Mã lỗi chẩn đoán.
– Các cảm biến.
– Các phần tử chấp hành.
– Bộ điều khiển điện tử.

– Quy trình tháo, lắp & cân chỉnh.
– Kiểm tra & chẩn đoán.
– Bảo dưỡng & sửa chữa.
– Sử dụng phần mềm tra sơ đồ mạch điện.
– Sử dụng máy chẩn đoán.
– Sử dụng dụng cụ đo điện & máy hiện sóng.
Chuẩn Kiến Thức Và Kỹ Năng Học Viên Sẽ Đạt Được Sau Khóa Học
Mô tả được cấu tạo của hộp số tự động.
Mô tả được nguyên lý làm việc.
Đọc được sơ đồ điện.
Sử dụng được các dụng cụ đo điện.
Tháo và lắp được các bộ phận, chi tiết.
Kiểm tra được tình trạng lắp đặt bộ phận, chi tiết (rò rỉ, nứt, hở…).
Kiểm tra được tình trạng mạch điện (thông mạch, nối tắt).
Kiểm tra được tình trạng cảm biến và phần tử chấp hành.
Kiểm tra được thông số làm việc của hệ thống (điện áp, áp suất, lưu lượng…).
Vệ sinh, bảo dưỡng, thay mới được các bộ phận, chi tiết.
Hiểu được nội dung lỗi chẩn đoán.
Reset được lỗi chẩn đoán.
Lý Do Nên Chọn Khóa Học Sửa Chữa HSTĐ (điện – điện tử) của Thanh Phong Auto?
– Học viên sẽ được hướng dẫn và giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, có nhiều
kinh nghiệm thực chiến. Đội ngũ này bao gồm: các kỹ sư, kỹ thuật viên ô tô chuyên nghiệp tại
Thanh Phong; giảng viên giỏi từ Khoa Kỹ Thuật Giao Thông của Đại học Bách Khoa.
– Chương trình đào tạo tại Thanh Phong Auto có giáo trình học chi tiết, bài bản và được cập nhật
liên tục để phù hợp với thực tiễn. Với khóa học này, giáo trình bài giảng được biên soạn dựa
trên:
Kiến thức, kinh nghiệm thực tế của đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên Thanh Phong Auto.
Bộ môn Ô tô – Đại học Bách Khoa.
Tài liệu ASE.
Phần mềm đào tạo & quản lý đào tạo công nghệ kỹ thuật ô tô Electude (Hà Lan).
Tài liệu hãng.
– Trang thiết bị phục vụ học tập đầy đủ và hiện đại, đảm bảo học viên vừa học vừa được thực
hành liên tục. Trung tâm không chỉ chuẩn bị các mẫu hộp số tự động, các dụng cụ sửa chữa ô tô

để học viên làm quen và thực hành trong mỗi bài học mà còn bố trí để các học viên có thể rèn
luyện kỹ năng trên các mẫu xe hơi thật.
– Trong quá trình đào tạo, học viên sẽ có thời gian thực chiến khi được thực tập tại gara sửa chữa
ô tô của Thanh Phong hoặc các gara đối tác uy tín khác. Từ đó, giúp học viên nâng cao kỹ năng,
thành thạo tay nghề và sẵn sàng ứng tuyển làm việc ngay sau khi hoàn thành khóa học.
– Thanh Phong Auto cam kết chất lượng đầu ra sau khóa học, đảm bảo 100% học viên sẽ đạt các
kiến thức và kỹ năng chuẩn về sửa chữa hộp số tự động (điện – điện tử).
– Thanh Phong Auto luôn cố gắng hỗ trợ việc làm cho các học viên: sau khóa học, nếu học viên
đáp ứng các tiêu chuẩn của trung tâm thì có thể nhận được lời mời làm việc tại gara dịch vụ sửa
chữa ô tô của Thanh Phong. Bên cạnh đó, trung tâm cũng hợp tác với nhiều công ty, gara sửa
chữa ô tô khác để giúp học viên mở rộng cơ hội việc làm.
– Ngoài ra, trung tâm vẫn sẵn sàng hỗ trợ về kiến thức, kỹ thuật nếu học viên có nhu cầu mở
xưởng dịch vụ sửa chữa riêng.
4 Địa chỉ học sửa chữa hộp số tự động của ô tô tại TPHCM
Trung tâm đào tạo nghề sửa chữa hộp số tự động (điện – điện tử) uy tín tại TpHCM
Sự chuyên nghiệp, uy tín cùng kinh nghiệm gần 10 năm trong nghề, Thanh Phong Auto sẽ là
điểm đến lý tưởng với những ai đam mê với nghề sửa chữa ô tô. Nếu quan tâm hay có thắc mắc
về học phần Sửa Chữa HSTĐ (điện – điện tử), vui lòng liên hệ qua hotline 0845 27 31 86
(thanhphongauto.com) (phòng đào tạo) để được tư vấn chi tiết.
Xem thêm các bài viết khác:
Địa chỉ dạy nghề sửa chữa ô tô cơ bản cấp tốc uy tín chuyên nghiệp HCM
Bảng Giá Làm Khung Nhôm Cửa Kính Loại Tốt Nhất ở Hà Nội
Thanh Phog Auto
Công Ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH PHONG AUTO
+84 845273186
phongdichvu@thanhphongauto.com
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