HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN LẤY CÁC TÀI KHOẢN PHỤC VỤ
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP TẠI IU
Bước 1: Truy cập vào trang web https://iuzalo.hcmiu.edu.vn/Register1, trang web sẽ hiển
thị mã QR

Hình 1 Mã QR truy cập vào trang đăng ký của IU Zalo
https://iuzalo.hcmiu.edu.vn/Register
Bước 2: Dùng ứng dụng Zalo trên smartphone để quét mã QR. Sau khi quét mã, ứng dụng
zalo sẽ chuyển tiếp và hiển thị trang đăng ký để sinh viên nhập thông tin:

Hình 2 Trang đăng ký thông tin trên zalo
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Lưu ý:
❖ Ở bước này, sinh viên cần nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc (các mục có đánh dấu
*).
❖ Mục E-mail Address: Địa chỉ email phải là email cá nhân và đang hoạt động để hệ
thống gửi thông tin tài khoản về mail này.
❖ Mục Birthdate: Ngày tháng năm sinh được viết liền. Ví dụ: 20/12/2002 → 20122002
Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, sinh viên bấm vào Register/Sign Up. Hệ thống
sẽ kiểm tra và gửi các thông tin tài khoản sinh viên đến địa chỉ email mà sinh viên đăng
ký.

Hình 3 Email thông tin tài khoản
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INSTRUCTIONS FOR GETTING IU STUDENT’S ACCOUNTS
Step 1: Visit IU Zalo at https://iuzalo.hcmiu.edu.vn/Register1, the QR code would appear
as follow.

Figure 4 IU Zalo’s QR code
https://iuzalo.hcmiu.edu.vn/Register
Step 2: Install Zalo application, open the Zalo QR code scanning feature. After scanning,
the Register Form would appear as below.

Figure 5 Zalo Register Form
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Notes:
❖ Within this step, student must fill all the required fields which have * symbol.
❖ At E-mail address field, the email address must be personal and active one which
is able to receive the system’s response email.
❖ At Birthdate field, the format must be ddmmyyyy. For instance, December 20th,
2002 → 20122002
Step 3: After filling the form, click on the Register/Sign Up button. The system would
automatically send the student’s information to the registed email address.

Figure 6 The system’s response email that contains student’ information
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