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Quy trình tư vấn hướng học 

 
Bước 1: Khởi động chương trình Hỗ trợ Tư vấn Hướng học 
- Nháy đúp chuột vào “Hỗ trợ TVHH ”  
Bước 2: Truy nhập hệ thống. 
- Nháy chuột vào “Hệ thống ” ⇒ “Truy nhập hệ thống ” ⇒ Nhập “tên” và “mật khẩu”  
⇒ Truy nhập 
Bước 3: Hướng dẫn học sinh làm thao tác. 
                                                                   Tiếp tục học lên THPT 
- Nháy chuột vào “Tư vấn ”  
                                                                   Học nghề và đi làm   
* Nếu HS chọn: Tiếp tục học lên THPT    
       ⇒ Hướng dẫn HS xác định “ Xu hướng học tập”. 
       ⇒ Tìm hiểu “năng lực học tập”. 
       ⇒ Hướng dẫn HS Thực hiện các trắc nghiệm tâm lý. 
* Nếu HS chọn: Học nghề và đi làm 
       ⇒ Hướng dẫn HS xác định “ Xu hướng nghề ”   . 
       ⇒ Tìm hiểu “ Sức khoẻ ” . 
       ⇒ Tìm hiểu “ Tính cách”. 
       ⇒ Kiểm tra năng lực nghề 
Bước 4: Lưu thông tin. 
- Nháy chuột vào “Kết luận ” ⇒ “Lưu kết quả” ⇒ Tiến hành lưu thông tin của HS  
+ Nếu lưu cố định ⇒ Nháy chuột vào “Lưu cố định” và khai báo đầy đủ các dữ liệu về đối 
tượng như: Họ tên, ngày sinh, trường, lớp ⇒  nháy chuột vào       “Lưu”. 
+ Nếu lưu tạm thời chỉ cần khai báo họ tên, ngày sinh, trường, lớp ⇒  nháy chuột vào  
“Lưu”. 
       ⇒ Nháy chuột vào “§óng ” để kết thúc màn hình  “Lưu kết quả ”   
       ⇒ Nháy chuột vào “§óng ” để kết thúc màn hình  “Kết luận ”   
Bước 5: Hướng dẫn HS tìm hiểu “ Thông tin về trường, ngành ” . 
       ⇒ Nháy chuột vào “Thông tin về trường ngành ” 
       ⇒ Nháy chuột vào “§óng ” để kết thúc “Thông tin về trường ngành ”   
Bước 6: Kết thúc. 
       ⇒ Nháy chuột  vào “Kết thúc ”   
 
 

www.manghuongnghiep.com


	Chi nhánh công ty phát triển ứng dụng kỹ nghệ mới 
	=====tại nghệ an =====
	Quy trình tư vấn hướng học
	       ( Nháy chuột vào “Thông tin về trường ngành ”



