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Thông tin thay đổi của các phiên bản Tư Vấn Hướng Nghiệp 
 

Phiên bản 5.0 (01/11/2008): 
 
- Cập nhật một số ngành nghề theo tài liệu “Sổ tay Tư vấn hướng nghiệp chọn nghề” do Dự án Phát triển 

giáo dục Trung học phổ thông cùng phối hợp với Trung tâm lao động hướng nghiệp Bộ Giáo dục Đào tạo 
ban hành. 

- Cập nhật thông tin các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp tại thời điểm năm 2008. 
- Nâng cấp để hỗ trợ hệ điều hành Windows Vista. 
 
Phiên bản 4.0 (30/09/2007, 07/02/2008): 
 
- Thêm chức năng “Thông tin ngành, nghề”, “Tuyển tập lời khuyên tư vấn” và cho phép Chuyên viên tư 

vấn lấy thông tin lời khuyên từ chức năng này khi tổng hợp lời khuyên. 
- Thêm 1 số trắc nghiệm kiểm tra năng lực trong phần “Tuyển tập test tư vấn” 
- Cập nhật thông tin các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp tại thời điểm năm 2007, thêm 

thông tin website các trường Đại học, Cao đẳng trong phần tài liệu kèm theo. 
 
Phiên bản 3.0 (04/12/2004, 15/04/2007): 
 
- Thêm chức năng xử lý dữ liệu tập trung cho mạng nội bộ. 
- Thêm một số chức năng cập nhật dữ liệu trong phần “Quản trị hệ thống” 
- Lưu ý: Từ phiên bản này sẽ không hỗ trợ Windows 98, chỉ có thể chạy chương trình trên Windows 2000, 

XP, 2003. 
 
Phiên bản 2.0 (04/06/2004): 
 
- Thêm chức năng “Tư vấn hướng học”, “Thông tin trường, ngành”. 
- Thay đổi chức năng “Tư vấn hướng nghiệp”: Chi tiết hoá nhóm nghề, tách 7 nhóm thành 11 nhóm. Thay 

đổi phương pháp tổng hợp kết quả tư vấn. 
 
Phiên bản 1.0 (04/06/2002): 
 
- Phát hành phiên bản đầu tiên. 
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