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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN 

 

 

I. GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG ZOOM CLOUD MEETINGS (ZOOM) 

Zoom Cloud Meeting (còn gọi tắt là Zoom) là giải pháp cung cấp dịch vụ hội nghị truyền hình dựa 

trên đám mây. Nhờ vậy mà các doanh nghiệp, các trường học có thể triển khai cuộc họp, lớp học trực 

tuyến một cách dễ dàng trên môi trường internet. Hiện tại ứng dụng này có phiên bản miễn phí có thể 

sử dụng trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh cho mọi hệ điều hành từ Window, 

Android, Mac và IOS. 

Do là phiên bản miễn phí nên Zoom chỉ cung cấp các chức năng có giới hạn nhưng vẫn đáp ứng được 

nhu cầu buổi học trực tuyến : 

- Buổi học tối đa 100 sinh viên tham gia 

- Thầy/Cô không bị giới hạn số lần tổ chức buổi học 

- Tuy nhiên, nếu đăng nhập không bằng tài khoản của trường ( ..... @hiast.edu.vn) thì sau 40 phút 

giảng dạy, Zoom sẽ tự động đăng xuất khỏi buổi học, Thầy/Cô phải đăng nhập lại.  

- Nếu đăng nhập bằng tài khoản của trường thì không bị giới hạn 40 phút giảng dạy, chương trình 

hỗ trợ này của Zoom chỉ áp dụng đến cuối tháng 7/2020. 

Yêu cầu trang thiết bị : 

 Máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet, băng thông tối thiểu 

600kbps/1.2Mbps. 

 Loa và microphone : có sẵn trên máy tính hoặc thiết bị cắm ngoài qua cổng USB hoặc Bluetooth. 

 Webcam : có sẵn trên máy tính hoặc cắm ngoài qua cổng USB. 

 

II. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ZOOM 

Bước 1 : Mở trình duyệt web bất kỳ như Chrome, Fire Fox, Cốc Cốc, ... → truy cập vào 

https://zoom.us/signup để đăng ký tài khoản mới 

Bước 2 : Điền địa chỉ email đang sử dụng của Thầy/Cô để đăng ký tài khoản Zoom →  chọn  

(Thầy/Cô nên sử dụng email của trường) 

 

https://zoom.us/signup


Bước 3 : Đăng nhập vào email và chọn                                       để kích hoạt tài khoản Zoom 

 

Bước 4 : Khi đã kích hoạt tài khoản, Thầy/Cô sẽ được dẫn tới trang điền thông tin tài khoản Zoom 

của mình. Thông tin bao gồm họ tên và mật khẩu của tài khoản Zoom. 

Lưu ý : Mật khẩu của tài khoản Zoom phải có ít nhất 8 ký tự, trong đó : có ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ 

thường và 1 số. Mật khẩu không được dễ đoán như 111111111, aaaaaaaa, 123456789, abcdefgh 

 

Sau đó Continue. → cửa sổ mời mọi người tham gia sẽ hiện ra, tại đây thầy/cô có thể mời bạn bè sử 

dụng Zoom bằng cách điền địa chỉ email rồi chọn Invite. Tuy nhiên, thầy/cô nên bỏ qua bước này 

bằng cách chọn Skip this step sau khi đã đánh dấu check vào ô  

Điền họ tên 

Đăng ký mật khẩu 

Xác nhận lại mật khẩu 



 

Như vậy Thầy/Cô đã tạo thành công tài khoản Zoom  

 

III. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN ZOOM 

1) Đăng nhập tài khoản Zoom : mở trình duyệt web bất kỳ như Chrome, Fire Fox, Cốc Cốc → truy 

cập vào https://zoom.us/signin → gõ địa chỉ email và mật khẩu mà Thầy/Cô đã đăng ký trong Zoom 

→ Sign In  

 

 

2) Đăng xuất tài khoản Zoom : chọn            ở góc trên bên phải →  chọn SIGN OUT  

https://zoom.us/signin


 

 

3) Đổi tên và thông tin cá nhân trong tài khoản Zoom : trong PERSONAL, chọn Profile → chọn 

Edit ở dòng họ tên : 

 

Thầy/ Cô thay đổi thông tin → chọn Save Changes 

 

4) Đổi mật khẩu tài khoản Zoom : trong PERSONAL, chọn Profile → chọn Edit ở dòng Sign-In 

Password : 

 

Thầy/Cô đổi lại mật khẩu → chọn Save Changes 



 

5) Quản lý các buổi dạy : trong PERSONAL, chọn Meetings : 

 

 Upcoming Meetings : Liệt kê những buổi học sắp tới sẽ giảng dạy. Thầy/Cô có thể lên lịch dạy 

buổi học mới tại đây hoặc trên ứng dụng Zoom (Thầy/ Cô vui lòng đọc phần V hướng dẫn cách 

lên lịch dạy). 

 Previous Meetings : Liệt kê những buổi học của Thầy/Cô đã giảng dạy. 

 

6) Quản lý các video của buổi dạy : do sử dụng phiên bản miễn phí nên chức năng Cloud Recordings 

không thực hiện được. Video sau khi kết thúc buổi học sẽ được tự động lưu trong máy tính của 

Thầy/Cô tại đường dẫn đã thiết lập. 

Trong PERSONAL, chọn Recordings → Local Recosdings : liệt kê những video đã được lưu trong 

máy tính của Thầy/Cô. 



 

 Thầy/Cô chia sẽ những video này lên zalo lớp hoặc email lớp hoặc messenger lớp để sinh viên 

có thể xem lại buổi học. 

 

IV. CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG ZOOM   

Sau khi đã đăng ký thành công tài khoản Zoom, để bắt đầu sử dụng Zoom để giảng dạy trực tuyến, 

Thầy/Cô cần phải tải phần mềm Zoom và cài đặt. 

Bước 1 : mở trình duyệt web bất kỳ như Chrome, Fire Fox, Cốc Cốc → truy cập vào  

https://zoom.us/download  → trong Zoom Client for Meetings : chọn Download 

 

Bước 2 : Chạy file ZoomInstaller.exe đã được tải về máy tính để cài đặt ứng dụng Zoom 

Bước 3 : Sau khi cài đặt thành công, trên màn hình máy tính sẽ xuất hiện icon của Zoom : 

 

Mở ứng dụng Zoom → Giao diện đăng nhập Zoom hiện ra và tiến hành đăng nhập (Sign in) : 

 

Nhập địa chỉ email và mật khẩu đã đăng ký trong Zoom  → chọn Sign In 

https://zoom.us/download


 

Giao diện chính của Zoom sau khi đăng nhập thành công : 

 

Bước 4 : sau khi sử dụng xong Zoom, Thầy/Cô đăng xuất Zoom bằng cách : chọn           ở góc trên 

bên phải → chọn Sign Out 

 



V.  LÊN LỊCH VÀ QUẢN LÝ THỜI GIAN CÁC BUỔI HỌC 

Thầy/Cô có thể lên lịch dạy bằng cách sử dụng ứng dụng Zoom hoặc Website của Zoom : 

1. Cách 1 : Lên lịch dạy bằng ứng dụng Zoom 

Bước 1 : mở ứng dụng Zoom và đăng nhập tài khoản Zoom đã đăng ký 

Bước 2 : Trong giao diện chính (Home), chọn Schedule : 

 

Bước 3 : Điền đầy đủ thông tin buổi học : 

 



Trong đó : 

- Topic : Đặt tên buổi học 

- Start : Ngày, giờ bắt đầu buổi học 

- Duration : Thời lượng buổi học (lớp học diễn ra trong bao lâu) 

- Time Zone : Chọn Việt Nam 

- Meeting ID : mã số lớp học.  

 Nếu chọn Generate Automatically : Zoom sẽ gán tự động mã số lớp học 

 Nếu chọn Personal Meeting ID : mã số lớp học chính là dãy số bên cạnh 

-  Password : mật mã lớp học 

 Nếu không đánh dấu check vào ô Require meeting password : Zoom sẽ gán tự động mật 

mã lớp học 

 Nếu đánh dấu check vào ô Require meeting password : Thầy/Cô sẽ gõ mật mã lớp học vào 

ô bên cạnh 

- Video : Host và Participants điều chọn On 

- Audio : Chọn Telephone and Computer Audio để thu cả tiếng của thiết bị 

- Calendar : Chọn Other Canlendars 

Cuối cùng chọn  

 

Ví dụ : Lên lịch dạy môn Cấu trúc dữ liệu cho lớp C15CTT1, ngày 01/04/2020, vào lúc 18g00, thời 

gian buổi học là 2 tiếng (tương ứng khoảng 3 tiết học). 

Mã số buổi học : chọn là mã số của tài khoản : 412 723 7837 

Mật mã buổi học : đánh dấu check vào ô Require meeting password và đổi thành : 12345 



 

 

 

 



Đã lên lịch buổi học môn cấu trúc dữ liệu cho lớp C15CTT1 thành công : 

 

Trên giao diện chính của Zoom, xuất hiện lịch dạy mới đăng ký :  

 

Lưu ý : trên giao diện chính chỉ hiển thị buổi học gần nhất 

2. Cách 2 : lên lịch dạy trên website : 

Bước 1 : mở trình duyệt web bất kỳ như Chrome, Fire Fox, Cốc Cốc → truy cập vào 

https://zoom.us/signin → Đăng nhập tài khoản Zoom đã đăng ký 

https://zoom.us/signin


Bước 2 : trong PERSONAL, chọn Meetings → chọn Upcoming Meetings → chọn Schedule a New 

Meeting 

 

Bước 3 : Điền đầy đủ thông tin như cách 1 – bước 3. Cuối cùng chọn Save 

 

VI. GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 

Bước 1 : Khởi động ứng dụng Zoom trên máy tính và đăng nhập tài khoản Zoom đã đăng ký 

Bước 2 : Thêm sinh viên vào buổi học, có 2 cách : 

Cách 1 : Thông báo trước cho sinh viên lịch dạy của Thầy/Cô đã đăng ký trong Zoom, nội dung thông 

báo gồm : tên buổi học, ngày học, giờ học, mã số buổi học (Meeting ID), mật mã buổi học (Password). 

Khi bắt đầu buổi học, Sinh viên sẽ tự đăng nhập vào Zoom theo mã số buổi học và mật mã buổi học 

đã thông báo. Thầy/Cô chọn Start để bắt đầu buổi học : 

 

 

Lưu ý  : có thể điều chỉnh lại thông tin của buổi học (Edit) hoặc hủy buổi học (Delete) bằng 

 

 cách chọn             : 

 

 



 

Cách 2 : Thông báo trước cho sinh viên lịch dạy của Thầy/Cô đã đăng ký trong Zoom, nội dung thông 

báo chỉ gồm : tên buổi học, ngày học, giờ học. Khi bắt đầu buổi học, Thầy/Cô chọn Start để bắt đầu 

buổi học → thêm sinh viên của buổi học theo danh sách đã được Phòng Đào Tạo cung cấp (dạng file 

Excel, có địa chỉ email của sinh viên) như sau : 

Chọn Invite : 

 

Xuất hiện cửa sổ Invite people to join meeting : Chọn Email → chọn Gmail : 

 

Thầy/Cô gửi mail mã số và mật mã buổi học cho tất cả sinh viên theo danh sách email mà Phòng Đào 

Tạo cung cấp.  



 

Sinh viên sẽ kiểm tra mail và đăng nhập vào Zoom theo mã số buổi học, mật mã buổi học đã gửi trong 

mail của mình. 

Ý kiến riêng cá nhân : 

- Cách 1 : đơn giản, thuận tiện cho giảng viên nhưng Phòng Đào Tạo và Khoa sẽ không quản 

lý được sinh viên. 

- Cách 2 : giảng viên phải thực hiện nhiều thao tác hơn và Phòng Đào Tạo phải cung cấp danh 

sách sinh viên có địa chỉ email (dạng file) trước khi bắt đầu buổi học cho giảng viên, nhưng 

Phòng Đào Tạo và Khoa quản lý được sinh viên 

Thầy/Cô cho ý kiến giúp để chọn 1 trong 2 cách trên trước khi triển khai giảng dạy.   

Bước 3 : Bắt đầu giảng dạy 

 



Những chức năng cơ bản của buổi học : 

1)  : bật/tắt micro nói chuyện trong buổi học 

2)  : bật/tắt video 

3)  : thêm sinh viên vào buổi học 

4)  : quản lý sinh viên tham gia buổi học và điểm danh sinh viên 

5)  : chia sẻ một cửa sổ hiện đang mở trên màn hình hoặc chia sẻ toàn bộ màn hình :  

 

Chọn cửa sổ muốn chia sẻ → chọn Share.  

Lưu ý :  

 Cửa sổ chia sẻ (ví dụ : bài giảng bằng Power Point) nên mở sẵn trước khi bắt đầu buổi học . 

 Whiteboard : hiển thị bảng trắng với các công cụ chú thích để vẽ, thêm văn bản ... trên màn hình 

 



 Share computer sound : nếu đánh dấu chọn thì mọi âm thanh phát ra từ máy tính sẽ được chia sẻ 

trong buổi học.  

 Optimize Screen Sharing for Video Clip : nếu đánh dấu chọn thì Thầy/Cô chia sẻ một video clip 

ở chế độ toàn màn hình. Tuy nhiên, nó có thể làm cho màn hình chia sẻ bị mờ   

Ngoài ra, khi chia sẻ màn hình, Thầy/Cô có thể ghi chú, vẽ lên màn hình bằng cách chọn Anotate  

. Kết thúc chia sẻ bằng cách chọn Stop Share tại phía trên màn hình :  

 

 

6)  : bật cửa sổ chat bên tay phải để trao đổi với sinh viên và chuyển tập tin cho sinh viên 

(nếu có) 

 

 Trao đổi với sinh viên qua cửa sổ chat : nhập nội dung muốn trao đổi tại Type message here ... 

→ nhấn phím Enter, nội dung trao đổi sẽ gửi cho tất cả sinh viên (Everyone) trong buổi học. 

Nếu muốn gửi riêng cho một sinh viên thì chọn sinh viên trong danh sách → nhập nội dung → 

nhấn gửi 

 Chuyển tập tin cho sinh viên : chọn         (bên cạnh File) : 



 

Chọn Your Computer → chọn tập tin cần chuyển cho sinh viên trong buổi học → chọn Open 

7)  : quay video buổi học 

8)  : kết thúc buổi học : chọn End meeting for all 

 

Khi buổi học kết thúc, nếu có chọn chức năng quay video thì Zoom sẽ tự động tạo file video dưới 

định dạng MP4 và lưu vào đường dẫn đã mặc định 

 Ghi chú : 

Khi tham gia buổi học trực tuyến, sẽ rất ồn nếu sinh viên cùng nhau mở micro cùng một lúc, vì vậy 

Thầy/Cô nên tắt micro của các em và chỉ bật micro cho những em cần phát biểu. Cách tắt micro  : 

Chọn   → xuất hiện cửa sổ Participants bên phải :  

 Nếu muốn tắt micro của tất cả sinh viên : chọn Mute All (phía dưới danh sách sinh viên). Nếu 

muốn mở lại micro của tất cả sinh viên : chọn Unmute All. 

  Nếu muốn tắt/mở micro của một sinh viên : di chuyển chuột vào tên của sinh viên đó → chọn nút 

Mute/Unmute 

 

------------- Cám ơn Thầy/Cô đã chú ý đọc ------------ 


