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1. Giao diện cơ bản. 

1.1. Thông tin cơ bản. 

Địa chỉ website:  http://tmas.hou.edu.vn/cntt/ 

1.2. Giao diện đăng nhập. 

 

Hình 1.1. Giao diện đăng nhập khi vào trang web 

Bước 1: Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu. 

 Tài khoản: Mã sinh viên 

Mật khẩu: Số CMTND 

Bước 2: Chọn “Đăng nhập” truy cập vào hệ thống 
 

Khi truy cập vào hệ thống thành công, bạn phải thực hiện “Đổi mật khẩu”  

 

Hình 1.2. Nhập mật khẩu mới. 
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Hình 1.3. Đổi mật khẩu thành công. 

 

 Nếu bạn nhận được thông báo này, bạn hãy nhập lại “Mật khẩu mới” và “Xác 

nhận mật khẩu mới” 

 

 

Hình 1.4. Đổi mật khẩu thất bại. 
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1.3. Giao diện Index. 

 

 

Hình 1.5. Giao diện sau khi sinh viên đăng nhập vào hệ thống. 

 

2. Khảo sát. 

 

 
Hình 2.1. Tiến hành khảo sát trên hệ thống. 

 

Trên thanh menu, chọn mục “Khảo sát”. 
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Hình 2.2: Giao diện khảo sát dành cho sinh viên. 
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Bước 1: Đây là danh sách các môn học bạn đã học trong kỳ này. Bạn chọn 

một lớp học để tiến hành khảo sát.  

Bước 2: Kiểm tra lại thông tin lớp học như tên môn học, giảng viên giảng 

dạy, kỳ học, năm học. 

Bước 3: Chọn một số thông tin về bản thân. 

Bước 4: Chọn các đáp án tương ứng với câu hỏi về chương trình môn học, 

hoạt động giảng dạy của giảng viên,.… 

Bước 5: Sau khi trả lời xong tất cả các câu hỏi khảo sát, mời bạn nhấn nút 

  để kết thúc khảo sát lớp học đó. 

 

Khi bạn khảo sát thành công, hệ thống sẽ hiện một thông báo cho biết bạn đã 

hoàn thành nội dung khảo sát. 

 

Hình 2.3: Giao diện khảo sát thành công 
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Khi nhận được thông báo “Thông tin sai”. Bạn vui lòng xem lại để trả lời hết 

tất cả các câu hỏi. 

 

Hình 2.4: Giao diện khảo sát thất bại 

Cuối cùng: 

Dấu thể hiện lớp học đó đã được sinh viên hoàn thành khảo sát. 

 

Bạn tiếp tục tiến hành “Khảo sát” tương tự với các lớp học trong danh sách 

các lớp còn lại. 


