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GiGiỚỚI THII THIỆỆU TRANG WEB ĐKMH TRU TRANG WEB ĐKMH TRỰỰC TUYC TUYẾẾNN

MMụục đc đíích:ch:
 Xem thXem thờời khi khóóa bia biểểuu
 Đăng ký môn hĐăng ký môn họọc vc vàào đo đầầu hu họọc kc kỳỳ
 In phiIn phiếếu nu nộộp tip tiềềnn

ĐĐịịa cha chỉỉ truy ctruy cậập:p:

http://dkmh.ou.edu.vnhttp://dkmh.ou.edu.vn



HƯHƯỚỚNG DNG DẪẪN ĐĂNG KÝ MÔN HN ĐĂNG KÝ MÔN HỌỌC TRC TRỰỰC TUYC TUYẾẾNN



QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MÔN HQUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌỌCC

BưBướớc 1c 1:: Đăng nhĐăng nhậập vp vàào ho hệệ ththốốngng
BưBướớc 2c 2: Xem th: Xem thờời khi khóóa bia biểểuu
BưBướớc 3c 3: : Đăng ký môn hĐăng ký môn họọcc
BưBướớc 4c 4: In phi: In phiếếu nu nộộp tip tiềềnn

Bao gồm 4 bước chính sau đây:



QUY TRÌNH ĐKMH QUY TRÌNH ĐKMH 
BƯBƯỚỚC 1C 1  -- ĐĂNG NH ĐĂNG NHẬẬP HP HỆỆ THTHỐỐNGNG

BưBướớc 1:c 1: Đăng nhĐăng nhậập vp vàào ho hệệ ththốống:ng:
-- SSửử ddụụng tên đăng nhng tên đăng nhậập lp làà mã smã sốố sinh viên,sinh viên, mmậật t 
khkhẩẩu cu cấấp 1 hop 1 hoặặc cc cấấp 2p 2 ( (đưđượợc cc cấấp ban đp ban đầầu lu làà MSSV MSSV 
ggồồm 6 ký tm 6 ký tựự.  .  
VVíí ddụụ: SV c: SV cóó mã smã sốố llàà 10512345671051234567 ththìì mmậật kht khẩẩu u 
ccấấp 1 vp 1 vàà ccấấp 2 lp 2 làà 10512345671051234567). ). 
-- MMẬẬT KHT KHẨẨU CU CẤẤP 1P 1 ddùùng đng đểể đăng nh đăng nhậập vp vàào ho hệệ
ththốống, xem thông bng, xem thông bááo, tho, thờời khi khóóa bia biểểu, ký hiu, ký hiệệu u 
phòng hphòng họọc/gic/giờờ hhọọc, in phic, in phiếếu nu nộộp tip tiềềnn……; ; MMẬẬT T 
KHKHẨẨU CU CẤẤP 2P 2 ddùùng đng đểể hohoààn thn thàành vinh việệc đăng ký c đăng ký 
môn hmôn họọc.c.



QUY TRÌNH ĐKMH QUY TRÌNH ĐKMH –– BƯ BƯỚỚC 1 (tt)C 1 (tt)



Lưu ý: 
- Khi đăng nhập vào hệ thống lần đầu tiên đề
nghị sinh viên thay đổi ngay mật khẩu cấp 1 
và mật khẩu cấp 2 nhằm đảm bảo tính bảo 
mật.

QUY TRÌNH ĐKMH QUY TRÌNH ĐKMH –– BƯ BƯỚỚC 1 (tt)C 1 (tt)



TrangTrang chchủủ



KKếế hohoạạch đăng ký môn hch đăng ký môn họọcc



MMààn hn hìình chnh chíính khi SV đăng nhnh khi SV đăng nhậập thp thàành côngnh công



ThayThay đđổổii thôngthông tin tin ttààii khokhoảảnn (1)(1)



ThayThay đđổổii thôngthông tin tin ttààii khokhoảảnn (2)(2)



QUY TRÌNH ĐKMH QUY TRÌNH ĐKMH –– BƯ BƯỚỚC 1 (tt)C 1 (tt)

- Yêu cầu sinh viên đọc kỹ quy định đăng ký môn học và xem 
các thông báo của hệ thống trước khi tiến hành đăng ký môn 
học trực tuyến.



QUY TRÌNH ĐKMHQUY TRÌNH ĐKMH
BƯBƯỚỚC 2 C 2 -- XEM THXEM THỜỜI KHI KHÓÓA BIA BIỂỂUU

 Bước 2: Xem thời khóa biểu:

- Để xem thời khóa biểu sinh viên chọn “Thời 
khóa biểu”. Sau đó chọn tên Khoa (các lớp trả
nợ, các lớp chính trị cuối khóa, các lớp GDTC, 
GDQP …) cần xem TKB và click chuột vào nút 
“Xem” để xem thời khóa biểu vừa chọn.



Xem TKB (1)Xem TKB (1)



Xem TKB (2)Xem TKB (2)



Ký hiKý hiệệu phòng hu phòng họọcc--gigiờờ hhọọcc



Ký hiKý hiệệu phòng hu phòng họọcc--gigiờờ hhọọc (tt)c (tt)



QUY TRÌNH ĐKMHQUY TRÌNH ĐKMH
BƯBƯỚỚC 3C 3  -- ĐĂNG KÝ MÔN H ĐĂNG KÝ MÔN HỌỌCC

- Để tiến hành việc đăng ký môn học sinh viên 
chọn “Đăng ký môn học”.



ĐăngĐăng kýký mônmôn hhọọcc ((ChChọọnn MH MH đăngđăng kýký) (B1)) (B1)



ĐăngĐăng kýký mônmôn hhọọcc –– KiKiểểmm tratra PĐK  PĐK (B2)(B2)



ĐăngĐăng kýký mônmôn hhọọcc ((XXáácc nhnhậậnn mmậậtt khkhẩẩuu) (B3)) (B3)



ĐăngĐăng kýký mônmôn hhọọcc –– KKếếtt ququảả ĐK  ĐK (B4)(B4)



QUY TRÌNH ĐKMH QUY TRÌNH ĐKMH –– BƯ BƯỚỚC 3 (tt)C 3 (tt)

- Trường hợp sinh viên muốn tách 
thành nhiều phiếu nộp tiền, click trái 
chuột vào “Tách PNT”.



TTááchch phiphiếếuu nnộộpp titiềềnn ((KhôngKhông bbắắtt bubuộộcc) (B1)) (B1)



TTááchch phiphiếếuu nnộộpp titiềềnn ((KhôngKhông bbắắtt bubuộộcc) (B2)) (B2)



QUY TRÌNH ĐKMH QUY TRÌNH ĐKMH –– BƯ BƯỚỚC 3 (tt)C 3 (tt)

Lưu ý: Sau khi đăng ký môn học thành công sinh 
viên có thể thay đổi thông tin đăng ký của mình 
(đăng ký thêm môn học mới, hủy môn học, tách lại 
phiếu nộp tiền …) nếu vẫn trong thời gian hệ thống 
cho phép đăng ký môn học trực tuyến. Thao tác thực 
hiện như đã hướng dẫn ở phần trên (trường hợp hủy 
môn học cũng thực hiện tương tự). Để thực hiện 
thành công việc thay đổi thông tin trên hệ thống yêu 
cầu bạn phải nhập đúng MẬT KHẨU CẤP 2.



QUY TRÌNH ĐKMH QUY TRÌNH ĐKMH –– BƯ BƯỚỚC 3 (tt)C 3 (tt)

*** Tìm TKB của 01 môn học: Khi 
bạn muốn đăng ký một môn học nào 
đó (mã môn học phải được xác định 
trước) và muốn xác định môn học đó 
đã đăng ký đủ sỉ số hay chưa, bạn 
gõ mã MH đó (nằm ở góc bên phải 
màn hình mục tìm TKB môn học) rồi 
nhấn phím Enter.



TTììm TKB cm TKB củủa 01 môn ha 01 môn họọcc



QUY TRÌNH ĐKMH QUY TRÌNH ĐKMH –– BƯ BƯỚỚC 3 (tt)C 3 (tt)

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn đăng 
ký những môn học ở các lớp 
chưa bị đầy sỉ số (những môn 
học không bị đánh dấu X và báo 
Đủ SS). Thao tác đăng ký như đã 
hướng dẫn ở phần trên.



QUY TRÌNH ĐKMHQUY TRÌNH ĐKMH
BƯBƯỚỚC 4 C 4 –– IN PHIIN PHIẾẾU NU NỘỘP TiP TiỀỀNN

- Sau khi hết hạn đăng ký môn học 
trực tuyến (khoảng sau 03 ngày), 
sinh viên có thể in phiếu nộp tiền. 



QUY TRÌNH ĐKMH QUY TRÌNH ĐKMH –– BƯ BƯỚỚC 4 (tt)C 4 (tt)



QUY TRÌNH ĐKMH QUY TRÌNH ĐKMH –– BƯ BƯỚỚC 4 (tt)C 4 (tt)



QUY TRÌNH ĐKMH QUY TRÌNH ĐKMH –– BƯ BƯỚỚC 4 (tt)C 4 (tt)

Lưu ý:
- Sinh viên in phiếu nộp tiền và đóng 
tiền ở bất kỳ điểm giao dịch nào của 
ngân hàng Đông Á tại Tp.HCM. 
- Phiếu nộp tiền bao gồm 2 liên, trong 
đó một liên nộp cho Ngân hàng Đông 
Á, liên còn lại sinh viên lưu giữ để đối 
chiếu khi cần thiết.
- Sinh viên phải nộp tiền đúng thời hạn 
quy định.



Trung tâm Trung tâm 
QuQuảản lý Hn lý Hệệ ththốống thông tinng thông tin
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