
HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN SỬ DỤNG SMAS 

(           o    n     n   m) 

Để quản thực hiện nghiệp vụ Sổ điểm điện tử thầy (cô) là Giáo viên chủ nhiệm thực 

hiện theo các bước sau:     

1. HỌC SINH 

1.1  Hồ sơ  ọ  s n  

Mục đích cập nhập lại toàn bộ thông tin Học sinh theo Sơ yếu lý lịch để xây dựng 

CSDL ngành học sinh theo quy định của Sở Giáo dục. 

Để cập nhập thông tin học sinh thầy (cô) click chuột học sinh chọn Sửa hồ sơ. 

 

Thầy (cô) thực hiện cập nhập thông tin của học sinh theo sơ yếu lý lịch học sinh. 

 

Để thay đổi sổ thứ tự học sinh thầy (cô) chọn nút Thay đổi STT, lựa chọn xếp ABC 

 

1.2       m   n  

 ào H   sinh   i m  anh 



 
1.3    n   ợp đ n      

 ào H   sinh  Tổng hợp đánh giá 

 
1.4  Quản lý k en   ưởn    22 

 ào H   sinh  Quản lý khen thưởng TT22 

Thầy (cô) thực hiện Quản lý khen thưởng của học sinh theo thông tư 22, lựa chọn 

hình thức khen thưởng. 

 

 Thầy (cô) nhập nội dung khen thưởng trực tiếp, hoặc có thể thêm mới nội dung 

khen thưởng nhanh bằng cách lựa chọn Khen thưởng nhanh. 



 

2. BÁO CÁO 

2.1 In danh sách học sinh các lớp 

 ào  Báo  áo  Báo  áo Hồ sơ h c sinh  Danh sá h h   sinh  á  lớp 

2.2 In Giấy mời PHHS 

 ào  Báo  áo  Báo  áo Hồ sơ h c sinh  Giấy mời PHHS 

2.3 In Phiếu liên lạc 

 ào  Báo  áo  Báo  áo kết quả h c tập  Phiếu liên lạc 

 

3. LIÊN LẠC 

 ào  Liên lạ   Phụ huynh h   sinh 

Phần 1: Gửi tin nhắn cho tất cả PHHS c a lớp. 

 Để nhắn tin cho PHHS cả lớp thầy (cô) chọn Liên lạc\PHHS. Thầy (cô) kiểm tra 

xem đã đúng tên lớp mình chủ nhiệm, họ tên, số PHHS đăng ký của lớp mình chủ nhiệm. 

Sau đó nhập nội dung tin nhắn vào ô nội dung có chứa tên trường. 

 

 

Kiểm tra lại nội dung thông tin cần nhắn thầy (cô) thực hiện nhấn nút Gửi để gửi tin nhắn 

tới PHHS. Hệ thống sẽ gửi về điện thoại của GVCN một tin nhắn tương tự để kiểm tra. 

Phần 2: Gửi tin nhắn cho từng PHHS. 



 Để nhắn tin cho từng PHHS trong lớp thầy (cô) bấm nút Xem chi tiết   

 
Hệ thống sẽ hiện ra cửa sổ mới như hình trang sau: 

 

Bỏ tích vào ô Gửi toàn lớp bộ  anh sá h lúc này các ô nhập nội dung tin nhắn của 

các em được hiển thị để nhập. Ô nào nhập dữ liệu nhắn tin được hiểu là sẽ nhắn tin tin và có 

dấu tích ngoài cùng bên tay phải. Ô nào không tích thì không gửi tin đi.  

Thầy (cô) nhập nội dung tin nhắn vào các học sinh cần gửi sau đó nhấn nút Gửi. 


