KHÓA HỌC ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ WEBSITE
1. Mô tả về khóa học
Trong một thế giới mà công nghệ thông tin đang ngày càng trở nên quan trọng, hẳn bạn
đã từng trầm trồ trước những nhà thiết kế khi họ có thể dễ dàng tạo nên những trang web
đầy tiện ích với thu nhập lên đến hàng trăm tỉ mỗi năm mà bạn vẫn sử dụng hằng ngày như
facebook, google, zing, volamtruyenky, ... Vậy bạn có biết rằng, chính bạn cũng có thể
làm được những trang web như vậy chỉ với khoảng thời gian 4 tháng, với mức học phí cực
kỳ ưu đãi tại trung tâm dạy nghề Bách Khoa Pro.

Thiết kế website hiện nay đang là một nghề HOT với mức lương được đánh giá là khá cao
so với các ngành nghề khác. Một chuyên viên thiết kế website giỏi có thể đạt được thu nhập
trên tháng từ 7 triệu (mới ra trường) đến 20 triệu hoặc thậm chí cao hơn (đối với những
ứng viên đã có kinh nghiệm).
Đến với khóa học này, Bách Khoa Pro sẽ đào tạo bạn trở thành một chuyên viên thiết kế
website giỏi, có khả năng tự mình tạo ra các trang web đẹp trên các phần mềm hiện đại.
Khóa học này cung cấp kiến thức, công cụ và phương pháp giúp bạn dễ dàng thiết kế được
website hoàn chỉnh mà không cần kiến thức nền về công nghệ thông tin, không cần biết
trước về lập trình. Khóa học tập trung vào thực hành, giúp bạn có thể làm được website
không những nhanh, đẹp mà còn rất chuyên nghiệp.
Không dừng lại ở đó, sau khóa học bạn còn được giảng viên tư vấn và giới thiệu việc
làm cho bạn ở những công ty phần mềm trong cả nước.
BẠN SẼ BỎ LỠ ĐIỀU GÌ NẾU KHÔNG THAM GIA KHÓA HỌC NÀY?
- Trọn bộ kiến thức về thiết kế và trang trí website.
- Các công cụ hiện đại giúp bạn thiết kế website được dễ dàng nhất.
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- Giảm thiểu chi phí và tiết kiệm thời gian của bạn.
- Hứa hẹn một công việc tốt trong tương lai với mức lương cao.

2. Yêu cầu của khóa học
- Học viên cần tự trang bị máy tính Laptop làm phương tiện học tập.
- Có kiến thức cơ bản về sử dụng máy vi tính như: soạn thảo văn bản, cài đặt phần
mềm.

3. Lợi ích từ khóa học
- Biết cách quản trị, thay đổi, chỉnh sửa website theo ý muốn, sử dụng hiệu quả đúng
mục đích
- Có thể bắt tay tự tạo ngay một website chỉ trong 30 phút, tiết kiệm chi phí và thời
gian cho cá nhân và doanh nghiệp.

4. Đối tượng mục tiêu
- Những người muốn trở thành lập trình viên, người thiết kế website làm việc tại các
công ty phần mềm.
- Những cá nhân muốn học thiết kế website để tự làm website cho mình, cho bạn bè,
cho gia đình, cho khách hàng, ....
- Những doanh nhân, chủ doanh nghiệp muốn tạo ra website để phục vụ mục đích cá
nhân (Bán hàng, quảng bá thương hiệu...)
- Người muốn kiếm tiền từ nghề thiết kế web.

5. Nội dung khóa học:
Phần 1 – Ngôn ngữ HTML

Phần 2 – Ngôn ngữ CSS

– Các thẻ trình bầy văn bản đầu tiên
– Các thẻ định dạng Font, bố cục và trang
trí cho văn bản
– Liên kết và hình ảnh trong HTML
– Làm việc với Table(Bảng) trong HTML
– Làm việc với Form và các phần tử trong
Form

– Giới thiệu về CSS và các thuộc cơ bản đầu
tiên về Font nền
– Các thuộc tính về Font chữ và Text
– Khái niệm về Class, ID và các điều khiển
HOVER
– Làm việc với các thuộc tính của BOX
MODEL
– Các thuộc tính quy định độ dài và làm
quen với Float, Clear

Phần 3 – Một số Phần mềm phục vụ
Thiết kế web

Phần 4 – Thiết kế 1 giao diện web hoàn
chỉnh từ A-Z
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– Cài đặt và sử dụng công cụ Dreamweaver
– Cài đặt và sử dụng công cụ Visual Studio
– Cài đặt và sử dụng công cụ Notepad++
– Cài đặt và sử dụng các công cụ hỗ trợ
khác

– Thiết kế 1 giao diện website hoàn chỉnh
từ A đễn Z áp dụng
+ Các kiến thức đã học về HTML
+ Các kiến thức đã học về CSS
+ Sử dụng công cụ để soạn thảo code

Phần 5 – Ngôn ngữ Lập trình web
Javascript

Phần 6 – Project Tổng hợp cuối khóa

– Nhập môn Javascript
– Hằng, biến và các kiểu dữ liệu trong
Javascript
– Toán tử và biểu thức
– Biểu thức điều kiên và vòng lặp
– Làm việc với dữ liệu kiểu mảng trong
Javascript
– Hàm trong Javascript
– Sự kiện trong Javascript
– Làm việc với đối tượng Form

– Xây dựng hoàn chỉnh 1 giao diện web từ
A đến Z áp dụng tất cả các kiến thức đã
được học như
+ Bố cục HTML chuyên nghiệp
+ Sử dụng tối đa CSS, và phân loại CSS
theo chức năng của giao diện web
+ Sử dụng các hiệu ứng chuyên nghiệp cho
giao diện web bằng Javascript
+…

6. Thời gian học tập
Học vào các buổi tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 từ 6h đến 8h30. Trong 4 tháng.

7. Địa điểm học tập
Trung tâm dạy nghề Bách Khoa Pro, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

8. Học phí khóa học
Học phí trọn khóa: 4 triệu đồng.

9. Ưu đãi
Được giảng viên tư vấn và định hướng việc làm sau khi hoàn tất khóa học.

10. Liên hệ
-

ĐT: 06506.295.857 - 0918.293.594
Email: daynghebachkhoapro@gmail.com
Website: www.bachkhoapro.edu.vn
Địa chỉ: Số 86 Huỳnh Văn Cù, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương
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