Hướng dẫn thí sinh Đăng ký dự tuyển trực tuyến
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PHẦN I: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Mô tả quy trình thực hiện
 Bước 1: Tạo tài khoản tại chức năng [Tạo tài khoản]
 Bước 2: Kích hoạt tài khoản thông qua email tại chức năng [Tạo tài khoản]
 Bước 3: Đăng nhập tài khoản tại chức năng [Đăng nhập]
 Bước 4: Nhập thông tin đăng ký xét tuyển tại chức năng [Đăng ký xét tuyển]
 Bước 5: Đăng ký xét tuyển tại chức năng [Đăng ký xét tuyển]
 Bước 6: In kết quả đăng ký tại chức năng [Đăng ký xét tuyển]

Trang 2

Hướng dẫn thí sinh Đăng ký dự tuyển trực tuyến

PHẦN II: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
1. Giao diện chương trình


Sau khi vào trang đăng ký xét tuyển trực tuyến thành công giao diện hiển thị như sau:

Phân hệ đăng ký xét tuyển trực tuyến cung cấp cho người dùng các chức năng sử dụng theo
quy trình như sau:
1. Tạo tài khoản

Từ giao diện trang đăng ký xét tuyển trực tuyến người dùng nhấn vào [Tạo tài khoản]


Chương trình hiển thị giao diện sau:
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Với giao diện này, người dùng nhập các thông tin bao gồm: Email, Số điện thoại, Mật

khẩu, Nhập lại mật khẩu, Mã bảo vệ sau đó bấm tiếp [Tạo tài khoản] để thực hiện tạo tài
khoản mới.


Sau khi thực hiện tạo tài khoản thành công, hệ thống sẽ gửi một email để kích hoạt tài

khoản đến địa chỉ email đăng ký của người dùng. Người dùng phải vào hộp thư email và vào
email của hệ thống vừa gửi nhấn vào [bấm vào đây] để hoàn thành đăng ký tạo tài khoản
đăng ký xét tuyển trực tuyến.

2. Đăng nhập


Người dùng trở về trang đăng ký xét tuyển trực tuyến



Chương trình hiển thị giao diện sau:



Người dùng nhập email và mật khẩu đã tạo trước đó sau đó nhấn vào [Đăng nhập] để

tiến hành đăng nhập vào hệ thống.
Nếu người dùng quên mật khẩu thì nhấn vào chức năng [Khôi phục mật khẩu], chương
trình hiển thị giao diện như sau:
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Người dùng nhập email và mã bảo vệ sau đó nhấn vào [Khôi phục mật khẩu] để tiến

hành đổi lại mật khẩu. Hệ thống sẽ gửi một email chứa mật khẩu mới để người dùng đăng
nhập vào hệ thống

3. Đăng ký xét tuyển


Mục đích: Cho phép người dùng nhập thông tin sau đó đăng ký xét tuyển.



Người dùng sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống ,chương trình hiển thị giao

diện sau:
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Người dùng nhập các thông tin hiệu chỉnh gồm:
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- Thông tin cá nhân: Họ và tên, Giới tính, Số báo danh, Số chứng minh nhân dân/Thẻ
căn cước công dân , Ngày sinh, Nơi sinh, Mã dân tộc, SĐT nhận kết quả, Email nhận
kết quả, SĐT nhận kết quả, Email nhận kết quả, Mã đối tượng, Mã khu vực, Năm tốt
nghiệp THPT hoặc tương đương, Địa chỉ liên lạc, Mã tỉnh/thành phố, Mã quận huyện,
Trường THPT học lớp 10, Thành phố Trường THPT lớp 10, Trường THPT học lớp 11,
Thành phố Trường THPT lớp 11, Trường THPT học lớp 12, Thành phố Trường THPT
lớp 12.
- Thông tin xét tuyển: Người dùng chọn vào phương thức xét tuyển sau đó chọn thông
tin Nguyện vọng 1, Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 và tổ hợp môn tương ứng của từng
nguyện vọng.
- Thông tin điểm xét tuyển: Nếu chọn theo phương thức xét tuyển bằng học bạ 3 năm
thì người dùng nhập vào thông tin điểm của các môn và hạnh kiểm của 3 năm học; Nếu
chọn theo phương thức xét tuyển bằng điểm tốt nghiệp trung học phổ thông thì người
dùng nhập vào thông tin điểm của các môn theo tổ hợp môn xét tuyển đã chọn.
- Kiểm tra xác thực đăng ký: Nhập mã bảo vệ.
Sau đó bấm [Đăng ký] để thực hiện đăng ký xét tuyển.


Sau khi đăng ký thành công, người dùng tiến hành in kết quả đăng ký. Để thực hiện từ
giao diện đăng ký người dùng nhấn vào [In] hoặc [Xuất PDF]
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