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Hang nam co hang nghìn chuyen gia ve tai nguyen nườc tren toan
the giời tham dư cac khoa hoc do Hoc Vien chuyen nghanh cua
DHI (THE ACADEMY by DHI) to chưc. Cac khoa hoc nay bao gom
ca khoa hoc chuan va khoa hoc theo yeu cau đườc thiet ke theo
yeu cau cu the va so lieu co san cua khach hang. Cho du ban la nha
quan ly hay ky thuat ban cung se tìm thay đườc khoa hoc phu hờp
vời yeu cau cua mình.
Các khóa học của MIKE Powered by DHI
Cac khoa hoc MIKE tap trung vao ky nang thưc hanh, lam bai tap
va hường dan hoc vien cach khai thac phan mem tot nhat. Cac
khoa hoc cung giup hoc vien hieu ve sưc manh cua bo cong cu
MIKE trong mo phong cung như ra quyet đinh
Khóa học chuyên đề
Cac khoa hoc chuyen đe giời thieu cho hoc vien cach ap dung cac
khai niem, cac ưng dung va quy tac ra quyet đinh cho cac toan bo
cac van đe trong cac lình vưc như thuy san&nong nghiep, nang
lường, bien đoi khì hau, ngap lut, bien & bờ bien, nườc mat & nườc
ngam, nườc đo thi, cong nghiep, moi trường & he sinh thai, va an
toan san xuat & sư co moi trường.
Giảng viên
Giang vien cua chung toi la nhưng chuyen gia co nhieu kinh
nghiem, nhieu chuyen gia đa đườc cong nhan la chuyen gia quoc te
trong lình vưc cua ho đam nhiem. Hoc vien chuyen nganh cua DHI
sư dung he thong chưng nhan cho giang vien nham đam bao đam
bao chat lường đao tao cho cac khoa hoc.
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Khóa học theo yêu cầu
Neu như cac khoa hoc chuan trong nam 2017 khong đap ưng đườc
yeu cau, thì cac ban co the lien he chung toi đe co the to chưc khoa
hoc theo yeu cau cua ban trong tường lai hoac ngay tai van phong
cua ban
Cac khoa hoc theo yeu cau cua chung toi se đườc thiet ke dưa theo
yeu cau vời thời gian va đia điem do ban chon (tai cong ty cua ban,
van phong cua chung toi hoac đia điem bat ky hoac co the theo
hình thưc trưc tuyen). Noi dung cua khoa hoc co the la noi dung
chuan hoac noi dung đườc thiet ke lai dưa theo so lieu va yeu cau
cua ban

ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA DHI
Đang ky đe nhan email mời nhat cac thong tin ve:
•
Cac khoa hoc mời nhat
•
Hoi thao ky thuat va chuyen đe
•
Cac chuyen gia DHI đen khu vưc ban
•
Cong nghe mời nhat, thu thuat mời cua MIKE
www.dhigroup.com/news/newsletters

Thời gian và địa điểm
Cac khoa hoc se đườc to chưc tai van phong DHI tai Ha noi hoac
Tp. Ho Chì Minh hoac tai đia điem thuan lời khac. Hoc vien se đườc
thong bao ve đia điem hoc trườc khi khoa hoc bat đau.

Máy tính
Cac khoa hoc đeu yeu cau hoc vien tư mang may tình vời phan
mem đa đườc cai san.
Học phí
Gia đao tao chuan chưa thue
1 ngay: 900 000 VND
2 ngay: 1 800 000 VND
3 ngay: 2 700 000 VND
Giảm giá
• 10 % Neu như con hờp đong bao trì phan mem (SMA)
Học phí bao gồm?
Hoc phì bao gom khoa đao tao, tai lieu hoc tap, chưng chì
Đăng ký
Han đang ky la 2 tuan trườc khi khoa hoc bat đau. Khoa hoc can co
toi thieu la 3 hoc vien đe co the đườc tien hanh. DHI co quyen đoi
thời gian hoc trườc 3 tuan khi khoa hoc bat đau.
Hoc vien co the đang ky qua trang web
http://worldwide.dhigroup.com/vn hoac lien he
mikebydhi.vn@dhigroup.com
Thông tin thêm
Neu can co thong tin them ve cac khoa hoc khac hoac khoa hoc
theo yeu cau ban co the lien he vời chung toi theo đia chì
mikebydhi.vn@dhigroup.com
Neu can thong tin them ve noi dung cua khoa hoc ban co the lien
he vời cac giang vien cua chung toi đe đườc tư van tham dư khoa
hoc phu hờp vời lình vưc ban đang can quan tam
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NƯỚC MẶT

MIKE HYDRO RIVER
Mo phong thuy lưc nang cao

Khoa hoc nang cao 2 ngay hường dan phat
trien mo hình nang cao cho nghien cưu mo
phong thuy lưc 1D vời he thong song phưc
tap cung vời cong trình, đieu khien cong
trình va van hanh cưa van v.v.

•
•
•
•

MIKE 21 CURVILINEAR
Mo phong bien đoi hình thai lười vuong
cong

Khoa hoc 3 ngay hường dan mo phong van
chuyen cua bun cat hat dình/khong dình
trong song va ho chưa sư dung mo hình lười
vuong cong

• Tao lười
• Mo phong thuy lưc co dong chay vong

MIKE HYDRO BASIN
Giời thieu mo hình quan ly lưu vưc song va
van hanh ho chưa

Khoa hoc 2 ngay giời thieu tong quan sư
dung MIKE HYDRO BASIN cho viec quan ly
va van hanh ho chưa. Tap trung vao cac khìa
canh khac nhau trong lình vưc quan ly lưu
vưc song bao gom thuy đien, tường tac nườc
mat nườc ngam, tười tieu va chat lường
nườc

•
•
•
•

MIKE 21 SW/BW
Giời thieu mo phong song pho va song
Boussinesq

Khoa hoc hai ngay giời thieu mo hình đe dư
bao va phan tìch che đo song xa bờ, khu vưc
gan bờ, trong cang va phìa sau cong trình
nời can đanh gia che đo song mot cach chình
xac

• Ứng dung cua mo hình MIKE 21 SW va

MIKE 21 HD FM
Mo phong thuy lưc 2D lười FM

Khoa hoc hai ngay giời thieu nhưng nguyen
tac cờ ban cua mo hình thuy đong lưc hoc
2D (HD) va hường dan cach thiet lap mo
hình thuy đong lưc sư dung mo hình lười
phi cau truc MIKE 21 HD FM.

•
•
•
•
•

Tao lười tình toan
Nhap so lieu, chình sưa va quan ly so lieu
Thie lap mo hình
Quan ly đieu kien bien
Hieu chình va kiem nghiem mo hình

MIKE 21 TR FM, MT FM, PT FM

Khoa hoc 2 ngay giời thieu mo hình van
chuyen hat min. Hường dan lap mo hình sư
dung cac mo hình van chuyen (TR) mo hình
bun (MT) va mo hình hat (PT)

•
•
•
•
•
•

Cờ ban ve bun cat hat min
Ứng dung cua cac mo hình mo phong
Thiet lap che đo song, dong chay
Thuoc tình hat va tram tìch
Van chuyen hat min đinh vi vi trì
Phan tìch ket qua

Khoa hoc 2 ngay hường dan mo phong ngap
lut tìch hờp mo hình 1D (MIKE HYDRO
River) va mo hình chay tran 2D (MIKE 21)
cho mo phong ngap lut vung ven song.

• Tao lười va đia hình tình toan
• Toi ưu hoa lười tình toan
• Ket hờp MIKE HHYDRO River va MIKE

Khoa hoc 2 ngay hường dan ban cach quan
ly so lieu va mo hình so 1D (MIKE 1D) dung
đe mo phong cho he thong thu gom nườc đo
thi (nườc mưa va nườc thai ket hờp hoac
rieng re) sư dung mo hình MU CS

•
•
•
•
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MIKE 21 CURVILINEAR

Giời thieu mo hình quan ly lưu vưc song va van hanh ho chưa

MIKE 21 SW/BW

Giời thieu mo phong song pho va song Boussinesq

MIKE FLOOD

MIKE URBAN
COLLECTION SYSTEMS

Giời thieu mo phong thuy lưc 2D lười FM

23-24/05

Giời thieu mo phong he thong thoat nườc mưa

BW

song

25-26/04

20-21/6

Giời thieu mo phong van chuyen bun cat hat min lười FM

Mo phong ngap ket hờp mo hình 1D va 2D

Giời thieu mo hình
Quy tac cap phat nườc
Mo phong ho chưa, thuy đien
Cac mo đun đi kem bao gom qua trình
tười, mưa dong chay, phan lu, tường tac
nườc mat nườc ngam va qua trình chat
lường nườc

• Lap mo hình sư dung lười phi cau truc
• Lưa chon sư dung cac cong thưc
• Tao ban đo cac lờp hap thu/phan xa

21-22/11

Giời thieu mo phong van chuyen bun cat
hat min lười FM
MIKE 21 FLOW MODEL HD
FM

đoan song cong

• Van chuyen bun cat dình/khong dình
• Tình toan bien đoi hình thai
• Mo phong tram tìch nhieu lờp

20-21/3

Mo phong bien đoi hình thai lười vuong cong

MIKE HYDRO BASIN

MIKE 21 TR FM, MT FM, PT
FM

NGẬP LỤT& ĐÔ THỊ

MIKE HYDRO RIVER Mo phong thuy lưc nang cao

MIKE FLOOD
Mo phong ngap ket hờp mo hình 1D va 2D

25-26/7

NGẬP LỤT& ĐÔ THỊ

BIỂN VÀ BỜ BIỂN

NƯỚC MẶT

MIKE HYDRO RIVER

KHÓA HỌC

BIỂN VÀ BỜ BIỂN

LĨNH VỰC & MÔ HÌNH

Thiet lap mo hình song kenh
Ap dung van hanh cong trình
Hieu chình mo hình
Chay ket hờp mo hình mưa-dong chay
va mo hình thuy lưc

22-23/8

24-25/10

MIKE URBAN COLLECTION SYSTEMS
Giời thieu mo phong he thong thoat nườc
đo thi

21 FM

• Mo hình ngap va ban đo ngap

Lap dư an
Quan ly so lieu, xuat/nhap so lieu
Mo phong, chình sưa va quan ly
Mo phong mưa-dong chay va dong chay
trong ong

