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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM DÀNH CHO SINH 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. 

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. CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG ZOOM   

Sinh viên có thể cài đặt ứng dụng Zoom trong điện thoại, máy tính bảng hoặc trong máy tính. 

1. Cài đặt ứng dụng Zoom trong máy tính 

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 như sau : 

https://zoom.us/download


 

Sinh viên không cần tạo tài khoản Zoom và không cần đăng nhập vào Zoom. 

2. Cài đặt ứng dụng Zoom trong điện thoại 

Tải ứng dụng Zoom Cloud Meeting từ CH Play hoặc App Store. Giao diện chính của ứng dụng 

Zoom : 

 

Sinh viên không cần tạo tài khoản (sign up) Zoom và không cần đăng nhập (sign in) vào Zoom  

 

III. HỌC TRỰC TUYẾN 

Bước 1 : Khởi động ứng dụng Zoom 

Bước 2 : Có 2 trường hợp : 

Trường hợp 1 : Nếu mã số buổi học (gồm 10 số) và mật mã buổi học (tối đa 6 số) đã được thông báo 

cho sinh viên trước đó  



Chọn Join a Meeting : 

 

Chọn Turn On My Video và nhấn Join Meeting : 

 

Nhập mật mã buổi học và nhấn OK → cho phép Zoom chụp ảnh, quay video và ghi âm→ Bắt đầu 

học trưc tuyến : 

 

Nhập mã số buổi học  

Nhập đầy đủ họ tên 

sinh viên  



Trường hợp 2 : Nếu mã số buổi học (gồm 10 số) và mật mã buổi học (tối đa 6 số) không được thông 

báo cho sinh viên trước đó. 

Trước khi buổi học bắt đầu khoảng 5 – 10 phút, sinh viên đăng nhập vào tài khoản mail của trường 

(…. @hiast.edu.vn). Lưu ý : trường sẽ tạo cho mỗi sinh viên một tài khoản mail của trường 

Sinh viên sẽ nhận mail thông báo buổi học của giảng viên : 

 

Sinh viên chỉ cần click chuột vào đường link trong mail thì có thể bắt đầu buổi học trực tuyến 

Lưu ý : sinh viên phải cho phép Zoom chụp ảnh, quay video và ghi âm 

Bước 3 : Những chức năng cơ bản của buổi học : 

 



 

1)  : bật/tắt micro nói chuyện trong buổi học. Yêu cầu trong suốt buổi học, sinh viên phải 

tắt micro. Khi nào cần phát biểu thì giơ tay (raise hand), giảng viên sẽ mở micro cho sinh viên 

phát biểu. Hoặc khi cần trao đổi với giảng viên thì sinh viên sử dụng chức năng chat 

2)  : bật/tắt video. Sinh viên phải luôn mở video 

3)  : chia sẻ những tài nguyên có trong điện thoại/máy tính của sinh viên tại buổi học : 

 

 Photo : chia sẻ hình ảnh  

 Document : chia sẻ tài liệu, văn bản 

 Screen : chia sẻ màn hình điện thoại/ máy tính 

 Share Whiteboard : màn hình điện thoại/máy tính trở thành bảng trắng và có các công cụ 

để sinh viên viết hoặc vẽ 

Kết thúc chia sẻ : nhấn stop share 

4) Để trao đổi với giảng viên hoặc các bạn khác : nhấn Participants  → chọn chat ở 

góc dưới bên trái điện thoại → gõ nội dung cần trao đổi → nhấn Send 

 Nếu muốn gửi cho tất cả mọi người thì trong Send to chọn Everyone 

 Nếu muốn gởi cho một người thì trong Send to chọn tên người đó  

5) Để giơ tay phát biểu : chọn More    → chọn Raise Hand  



 

Bước 4 : kết thúc buổi học : chọn Leave   

 

------------- Cám ơn các em đã chú ý đọc ------------ 


