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Hướng dẫn sử dụng Website Đánh giá điểm rèn luyện
1. Sinh viên

-

Sinh viên đăng nhập với:
o Tên đăng nhập: Mã số sinh viên
o Mật khẩu: Mật khẩu Sinh viên đã cài đặt.

Trường hợp sinh viên quên mật khẩu
-

Sinh viên nhấn vào đường link Quên mật khẩu như hình bên dưới

Nhấn vào đây

-

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình như hình bên dưới

-

Tại đây sinh viên nhập các nội dung như sau:

Ví dụ: Tên đăng nhập (mã số sinh viên): 09130027
Địa chỉ email (email trường): 09130027@st.hcmuaf.edu.vn
Nhập vào số sau: 280
-

Sau khi nhập xong 3 nội dung trên sinh viên nhấn nút
Tiếp theo sinh viên đăng nhập vào email sinh viên để nhận lại mật khẩu (ví dụ ở đây là email
09130027@st.hcmuaf.edu.vn)
Sau khi sinh viên đã lấy lại được mật khẩu và đăng nhập thành công. Hệ thống sẽ hiển thị màn
hình như hình bên dưới.

Nhấn vào
đây

-

Tại đây sinh viên cần điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu và nhấn nút

-

trước khi tham gia đánh giá điểm rèn luyện.
Sau khi đã xác nhận thông tin xong, sinh viên nhấn vào Đánh giá ĐRL như hình bên dưới đây
Nhấn vào
đây

Hệ thống hiển thị như hình bên dưới

-

Tại đây sinh viên chọn đợt đánh giá có tên bắt đầu bằng: HK2-2013-2014-Khoa….
Hệ thống hiển thị màn hình như hình bên dưới.

Sinh viên đánh
giá vào cột này

-

Sau khi đánh giá xong sinh viên kéo xuống cuối trang và nhấn lưu đánh giá như hình bên dưới

Nhấn vào đây
để lưu đánh giá

2. Tập thể lớp
-

Cách 1: Đánh giá cho từng bạn sinh viên
Cách 2: Duyện điểm cho từng sinh viên hoặc duyệt điểm cho cả lớp

Cách 1:
nhấn vào
đây

Cách 2: Nhấn
vào đây

Hướng dẫn cách 1: Đánh giá riêng cho từng sinh viên.
-

Sau khi nhấn nút
như hình bên dưới.

Chọn đợt đánh
giá ở đây

-

Cán bộ lớp Chọn đợt đánh giá và chọn sinh viên để đánh giá

Chọn Sinh viên ở
đây

Sau khi chọn đợt đánh giá và chọn sinh viên, cán bộ lớp đánh giá như hình bên dưới.

Đánh giá
vào cột
này

-

Sau khi đánh giá cán bộ lớp kéo xuống cuối trang và nhấn nút
Hướng dẫn cách 2: Duyệt điểm rèn luyện cho cả lớp

-

Cán bộ lớp Chọn đợt đánh giá như hình bên dưới

Sau khi nhấn nút

Chọn đợt
đánh giá ở
đây
-

Sau khi chọn đợt đánh giá, cán bộ lớp nhấn nút duyệt điểm cho cả lớp như hình bên dưới.

Nhấn nút
duyệt điểm
tại đây

3. Khoa, Bộ môn, Phân hiệu
Có 2 cách duyện điểm cho sinh viên
-

Cách 1: Duyệt điểm cho từng lớp
Cách 2: Duyệt điểm cho cả đợt đánh giá (gồm 1 lớp hoặc nhiều lớp)

-

Hướng dẫn cách 1: Duyệt điểm rèn luyện cho từng lớp.
Người dùng chọn đợt đánh giá thuộc khoa hoặc bộ môn của mình (Đối với phân hiệu thì chọn đợt
đánh giá thuộc phân hiệu của mình).

Chọn đợt đánh
giá ở đây

-

Sau khi đã chọn đợt đánh giá. Người dùng chọn lớp để duyệt điểm rèn luyện như hình bên dưới

Chọn lớp ở đây

-

Sau khi chọn lớp, người dùng nhấn nút Duyệt điểm rèn luyện.

Chú ý Chọn
nút này

-

Hướng dẫn cách 2: Duyện điểm rèn luyện cho từng đợt đánh giá.
Người dùng chọn đợt đánh giá.

Chọn đợt
đánh giá ở
đây

-

Sau khi chọn đợt đánh giá, người dùng nhấn nút Duyệt điểm rèn luyện cả khoa như hình bên dưới

Chú ý chọn nút
này

CHÚ Ý:
Trong quá trình duyệt điểm, hệ thống chưa hiện thông báo Duyệt điểm thành công thì người dùng không
được đóng hệ thống hoặc sử dụng các chức năng khác. Hệ thống chỉ hoàn thành việc duyệt điểm khi hiện
bảng thông báo này.

