
Cách đăng ký, đăng nhập Azota

Đăng ký Azota

1. Truy cập trang web Azota: azota.vn

2. Nhấn Đăng ký

3. Chọn Tôi là giáo viên

4. Điền họ tên, SĐT, đặt mật khẩu tài khoản sau đó nhấn Đăng ký (Có thể 
bỏ qua bước điền Email)

5. Nhập SĐT và nhấn Tiếp tục để nhập OTP là đăng ký tài khoản Azota 
thành công.

https://azota.vn/








Hướng dẫn tạo đề thi, giao bài tập cho học sinh trên Azota

• Hướng dẫn

• Sau khi đăng nhập, chọn mục Học sinh để thêm lớp học > Chọn 

mục Thêm lớp > Nhập tên lớp rồi nhấn Thêm lớp

• Chọn Thêm học sinh > Chọn nhập từ file Excel > Nhấn vào mục Chưa 

có file được chọn hoặc Tải file biểu mẫu để có mẫu danh sách

• Chọn file danh sách học sinh rồi nhấn Xác nhận > Ra màn hình chính 

chọn Bài tập hoặc Đề thi nếu muốn tạo bài thi cho học sinh



Màn hình sau khi đăng nhập:



Sau khi đăng nhập, chọn mục Học sinh để thêm lớp học > Chọn
mục Thêm lớp > Nhập tên lớp rồi nhấn Thêm lớp



Chọn Thêm học sinh > Chọn nhập từ file 
Excel > Nhấn vào mục Chưa có file được chọn



Nhấn vào mục Chưa có file được chọn hoặc Tải 
file biểu mẫu để có mẫu danh sách



Mở file Word bảng điểm, copy phần danh
sách và chuyển sang Excel



Chỉ nên chọn cột STT + Họ + Tên, dùng lệnh gộp
Họ + Tên thành 1 cột :
=B2&" "&C2



Danh sách sau khi hoàn thành: 
danh sach không cần số điện thoại và ngày sinh đồng thời không công khai thông tin này vì vấn đề cá nhân.



Lưu file, trở lại trang Azota, Nhấn vào mục Chưa có file được chọn
Chọn file danh sách học sinh rồi nhấn Xác nhận >



Lớp và danh sách sau khi thêm xong.



Ra màn hình chính chọn Bài tập hoặc Đề
thi nếu muốn tạo bài thi cho học sinh





Tùy theo file thầy cô có để chọn loại file tải
lên, nếu cần có thể chọn đề mẫu để xem.







Chọn mục này



Trường hợp chỉ mới lưu đề thì nhớ chọn xuất
bản



Trường hợp muốn chỉnh sửa phần đề thi:
Bấm chuột phải vào đề thi: 
Chọn chỉnh sửa : Sửa nội dung đề.
Chọn cấu hình: sửa thời gian thi – đối tượng thi



Bấm chọn Xem danh sách đã thi:  Xem và xuất điểm

Bấm chọn Bảng điểm để xem trực tiếp, hoặc Xuất tập tin Excel để lưu về máy. 



Thầy cô nhắc học sinh vào trước 1 tuần để đăng ký Số điện thoại+ mật 
khẩu (nếu chưa có tài khoản).
Bài thi thì đến đúng giờ mới vào thi được. 

Chuyển link cho học sinh:

• 1. Thầy cô có thể cho các em link trực tiếp từ Azota.

• 2. Thầy cô có thể copy link này, sau đó vào trang:

http://truong218.edu.vn/qrcode/

(xem hướng dẫn trang sau)

Rồi bấm chọn Mã QR code.

Chia sẻ màn hình này trong MS TEAMS cho học sinh xem và tham gia 
buổi kiểm tra.

http://truong218.edu.vn/qrcode/




Khi học sinh đăng nhập vào sẽ chọn đúng tên
của học sinh để làm bài


