
TẬP HUẤN SỬ DỤNG HỆ THỐNG  

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 

Phần dành cho Sinh viên 

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng 

http://lms1.dut.udn.vn:8082 



MÔ TẢ CHUNG CHỨC NĂNG HỆ THỐNG 

 Learning – Sinh viên: 

 phân phối đến người học. 

 Management – Giảng viên: 

 Quản lý các khóa học trực tuyến. 

 Phân loại hay đánh giá sinh viên.  

 System  - Admin: 

 Quản lý hệ thống, quản lý khóa học và học phần. 

 Quản lý người sử dụng và phân quyền sử dụng hệ thống. 

LMS là tổ hợp gồm 3 chức năng:  

Learning, Management và System. 



ĐỊA CHỈ TRUY CẬP VÀ TIẾP NHẬN 
THÔNG TIN 

1. Admin sẽ tạo tất cả các khóa học trên hệ thống. 

2. Admin sẽ tạo tất các người sử dụng hệ thống. 

3. Giảng viên đăng ký dạy trên hệ thống LMS – DUT. 

1. Địa chỉ: http://lms1.dut.udn.vn:8082 

Hoặc có thể vào Trang chủ của trường: 

http://dut.udn.vn 
 sau đó Click vào E-LEARNING 

2. Email tiếp nhận thông tin: 

lms@dut.udn.vn 



TRANG CHỦ 

ĐỊA CHỈ TRUY CẬP 

http://lms1.dut.udn.vn Vị trí đăng nhập 



ĐĂNG NHẬP 
- Trang đăng nhập diễn ra trên 
màn hình bên.  

- Các thiết lập cho tài khoản 
đầu tiên có thể được xử lý bởi 
người quản trị . 

Đăng xuất: 

 - Click vào tên người dùng gốc trên phải 

 - Chọn đăng xuất  

Chú ý: 

- Sinh viên nên thay đổi mật khẩu 

- vào trang: http://sv.dut.udn.vn 
để báo quyên mật khẩu 

Mã sinh viên 

Mật khẩu 

Chú ý: Mọi thông tin liên lạc đều sử sụng Email của Nhà trường cấp 

http://sv.dut.udn.vn/


YÊU CẦU CẤP LẠI MẬT KHẨU 

• Các bước thực hiện: 
1. Vào trang: http://sv.dut.udn.vn 

2. Đăng nhập vào hệ thống 

3. Từ thanh menu chọn Đề nghị Trường  Hỗ trợ về Email, LMS 

 

 

 

 

 

4. Chọn lọa đề nghị () 

 

 

 

 

 

5. Lưu đề nghị ()  Click Khẳng định ()  

6. Chờ Admin phản hồi Mật khẩu () 

 

 

 

 

 
 

  

http://sv.dut.udn.vn/


1. GIAO DIỆN CHÍNH KHI ĐĂNG NHẬN 

CÁC KHÓA HỌC Menu trái Menu phải 



- Khi sinh viên chọn Khóa học  

- tương tác của khóa học sẽ hiển thị bên trong theo 
tuần học hoặc chủ đề.   

- Sinh viên chọn để trả lời; kiểm tra… các yêu của của 
giảng viên đặt ra; hoặc có thể đưa ra một số câu hỏi. 

1.1 . CÁC KHÁO HỌC – LỚP HỌC PHẦN  



1.1 . CÁC KHÁO HỌC -  LỚP HỌC PHẦN  

1 

2 

Nội dung chi 

tiết các  

Khóa học 



NỘI DUNG MÔN HỌC 

1.1 . CÁC KHÁO HỌC -  LỚP HỌC PHẦN  

NỘI DUNG BÀI GIẢNG 

BÀI KIỂM TRA 

BÀI TẬP Ở NHÀ 

THÔNG BÁO 



1.2 . MENU TRÁI – ĐIỀU HƯỚNG 

Chú ý: 

- Sinh viên cần thương xuyên 

xem lịch để làm bài tập, bài thi 

và các thông báo từ giảng viên 

- ….. 

Từ menu trái: 

Chọn Nhà của tôi  Lịch 



1.2 . MENU TRÁI – LỊCH 

Giao diện xem LỊCH để theo dõi các hoạt động liên quan đến các khóa học 



1.2 . MENU TRÁI – CHUYÊN TRANG BLOG 

Sinh viên chọn chuyên mục BLOG để thảo luận cùng giao viên hoặc  

các bạn trong cùng môn Học phần 



1.3 LÀM BÀI KIỂM TRA 

 Bài tập và bài thi 

- Sinh viên thương xuyên theo dõi thông báo từ giảng viên hoặc xem lịch để 

thực hiện. 

- Khi hết thời gian thì hệ thống tự động đóng lại và sinh viên không thể 

thao tác được. 

 



CHÚC CÁC EM HOÀN THÀNH 

KHÓA HỌC TỐT NHẤT 


