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HÌNH THỨC THI TRỰC TUYẾN ONLINE 

 

I.    NỘI QUY KỲ THI 

1.       Thí sinh chỉ đăng nhập vào hai (02) website sau để dự thi: 

1.1. Đăng nhập vào phòng thi online qua ứng dụng Zoom.us tại link được cung cấp 

trên thẻ dự thi. Thí sinh chỉ được phép đăng nhập vào đúng phòng thi như trên thẻ 

dự thi (trước 30 phút để BTC điểm danh, kiểm tra camera) 

1.2. Đăng nhập vào hệ thống thi online (trước 15 phút) tại: 

         -      Cấp độ 1(lớp 3-4): imas-level1.ieg.vn (Giờ thi: 14:00-15:15) 

-      Cấp độ 2 (lớp 5-6): imas-level2.ieg.vn (Giờ thi10:00-11:15) 

-   Cấp độ 3 (lớp 7-8): imas-level3.ieg.vn (Giờ thi:08:00-09:15)  

2.       Thí sinh đăng nhập sau khi đã bắt đầu thời gian làm bài thi 10 phút sẽ không được dự thi. 

3.       Thí sinh không được phép rời khỏi máy tính, rời khỏi khung hình trên phòng thi online 

trong suốt thời gian làm bài thi cho đến khi nộp bài hoặc hết giờ thi. 

4.       Thí sinh chỉ được sử dụng trình duyệt Google Chrome để làm bài dự thi. Thí sinh không 

refresh (tải lại) trang trước khi nộp bài vì hệ thống sẽ không lưu lại kết quả, thí sinh có thể sẽ 

phải làm lại từ đầu. 

Lưu ý: Thí sinh có thể ghi đáp án từng câu ra nháp để nhập lại trong trường hợp kết nối mạng 

gặp sự cố. 



5.       Thí sinh phải đảm bảo tốc độ đường truyền Internet cá nhân ổn định trong suốt quá trình 

làm bài thi. 

6.       Thí sinh phải đăng nhập vào phòng thi online trên ứng dụng Zoom trước giờ thi 30 phút. 

Mỗi thí sinh được phép chuẩn bị bút, giấy trắng (làm nháp, tối đa 3 tờ). BTC sẽ yêu cầu thí 

sinh giơ giấy trắng lên để kiểm tra. 

Trong suốt thời gian làm bài phải mở camera trên Zoom và bật micro. 

Thí sinh phải có camera được cài theo yêu cầu của BTC như sau: 

Khung hình trong camera bao gồm: 

- Thí sinh làm bài thi 

- Màn hình máy tính làm bài thi 

- Mặt bàn làm bài của thí sinh, thấy rõ các thao tác của thí sinh 

 

7.       Thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay, từ điển hay bất cứ thiết bị, trang web, 

phần mềm hỗ trợ trong việc tính toán nào khác. 

8.      Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, không được trao đổi ý kiến, trao đổi tài liệu khi làm 

bài. 

9.      BTC có quyền quyết định cuối cùng về  việc công nhận kết quả bài thi của thí sinh. 

 II.   HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP LÀM BÀI THI 

1.  Bước 1: Kiểm tra SBD, thông tin dự thi trong thẻ dự thi.  



2.  Bước 2: Truy cập vào ứng dụng Zoom (www.zoom.us) trước giờ thi 30 phút và cài đặt 

ứng dụng Zoom trên máy (Hướng dẫn tải ứng dụng Zoom tham khảo tại 

https://zoom.org.vn/huong-dan-su-dung-zoom/tai-phan-mem-zoom/) 

3. Bước 3: Nhập ID và mật khẩu phòng thi online Zoom (thông tin có trong thẻ dự thi). 

4.  Bước 4: Đặt tên người dùng trong phòng Zoom là SBD của thí sinh và đợi BTC xác 

nhận vào phòng thi. Thí sinh đặt tên camera như sau: 

SBD.Họ và Tên 

Ví dụ: 010101.Nguyễn Văn Anh 

5. Bước 5: Kiểm tra micro, camera trong phòng thi online hiển thị rõ ràng hình ảnh thí sinh.  

6.  Bước 6: Truy cập vào hệ thống thi tuyển chọn online tại: 

 -      Cấp độ 1(lớp 3-4): imas-level1.ieg.vn (Giờ thi:14:00-15:15) 

             -       Cấp độ 2 (lớp 5-6): imas-level2.ieg.vn (Giờ thi:10:00-11:15) 

             -    Cấp độ 3 (lớp 7-8): imas-level3.ieg.vn (Giờ thi:08:00-09:15)   

Đăng nhập để làm bài: Sử dụng SBD, mật khẩu dự thi (thông tin trong thẻ dự thi) (trước 

giờ thi 15 phút). 

7.  Bước 7: Bài thi sẽ tự động mở khi đến thời gian làm bài thi theo quy đinh.  

Khi gặp sự cố, thí sinh phải lập tức giơ tay (trong phòng zoom) để giám thị và BTC kịp thời 

hỗ trợ 

III.              CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM QUY CHẾ THI 

1.   Thí sinh không đáp ửng đủ điều kiện dự thi như đã thông báo (không cài đặt camera theo 

hướng dẫn của BTC) 

2.      Thí sinh đăng nhập vào hệ thống sau thời gian bắt đầu làm bài dự thi 10 phút. 

3.      Thí sinh tự ý tắt trình duyệt và mở tab khác trong thời gian làm bài thi. 

4.      Thí sinh tự ý rời khỏi máy tính hoặc không xuất hiện trên camera trong thời gian làm bài 

thi. 

http://www.zoom.com/


5.      Thí sinh không mở camera, micro trong thời gian làm bài thi. 

6.   Thí sinh sử dụng máy tính, các phần mềm, thiết bị hỗ trợ tính toán, dịch thuật, tra cứu 

hoặc trao đổi đề thi với người khác trong thời gian làm bài thi. 

7.      Thí sinh nhờ người thi hộ. 


