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II. YÊU CẦU TIÊN QUYẾT
i.

Máy tính có kết nối Internet

ii. Máy tính có cài đặt một trình duyệt Internet (Firefox, Google Chrome, Safari)

III. HƯỚNG DẪN TRUY XUẤT THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP CỦA TÀI KHOẢN HCMCOUSSO DÀNH CHO SINH VIÊN
Thông tin đăng nhập của tài khoản HCMCOU-SSO dành cho sinh viên được qui định
như sau:
•

Về tên đăng nhập: tên đăng nhập là mã số sinh viên

•

Về mật khẩu: mật khẩu được qui ước như sau

Nếu sinh viên có đầy đủ ngày tháng năm sinh, mật khẩu sẽ là <hai chữ số ngày><hai
chữ số tháng><hai chữ số cuối của năm sinh>. Ví dụ: sinh viên có ngày tháng năm sinh là
11/05/2000 thì mật khẩu sẽ tương ứng là 110500;
Nếu sinh viên chỉ có tháng và năm sinh, mật khẩu sẽ là ><hai chữ số tháng><hai chữ
số cuối của năm sinh>. Ví dụ: sinh viên có ngày tháng năm sinh là 07/2000 thì mật khẩu
tương ứng là 0700;
Nếu sinh viên chỉ có năm sinh, mật khẩu sẽ là <hai chữ số cuối của năm sinh>. Ví dụ:
sinh viên có ngày tháng năm sinh viên 2000 thì mật khẩu tương ứng là 00;
Nếu sinh viên không cung cấp ngày tháng năm sinh cho Nhà trường, mật khẩu sẽ là
6 số 0 (000000).
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Ngoài ra, sinh viên có thể liên hệ tổng đài 18006119 (bấm phím 1) để gặp Bộ phận
Tư vấn hoặc các thầy/cô Quản lý lớp để được hỗ trợ về thông tin đăng nhập của tài khoản
HCMCOU-SSO.

IV. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP CÁC HỆ THỐNG CỦA NHÀ TRƯỜNG BẰNG TÀI
KHOẢN HCMCOU-SSO CỦA SINH VIÊN
Sau khi đã có thông tin truy cập, để đăng nhập các hệ thống của Nhà trường bằng
tài khoản HCMCOU-SSO, sinh viên thực hiện như sau:
Bước 1: Sinh viên truy cập hệ thống cần sử dụng tài khoản HCMCOU-SSO để đăng

nhập (ví dụ: tienichkcq.oude.edu.vn, lms.oude.edu.vn, …)
Bước 2: Sinh viên chọn “Đăng nhập tài khoản HCMCOU-SSO” hoặc “Đăng nhập

bằng tài khoản HCMCOU-SSO”

Hoặc

Bước 3: Sinh viên chọn “Sinh viên (Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học-Đào tạo trực

tuyến) - NEW”

Bước 4: Sinh viên nhập mã sinh viên và mật khẩu tương ứng vào các ô “Tài khoản (

)” và “Mật khẩu ( )”
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Bước 5: Sinh viên bấm “Đăng nhập”
Bước 6: Sinh viên bấm “Cho phép” tại giao diện “Xác nhận truy cập” để bắt đầu

truy cập hệ thống
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Ảnh minh họa sinh viên sử dụng tài khoản HCMCOU-SSO đăng nhập vào hệ thống
LMS (lms.oude.edu.vn)
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