
Cách đăng ký và cài đặt Zoom.us để học trực tuyến hiệu quả 

Học trực tuyến vốn chưa được nhiều trường học quan tâm và chú ý đến. Nhưng trong 

thời gian gần đây với sự bùng phát của dịch viêm phổi Vũ Hán thì học sinh cũng như giáo 

viên đã áp dụng hình thức học online qua mạng Internet rất hiệu quả. Một trong số những 

phần mềm tiêu biểu để dạy và học trực tuyến là Zoom.us chạy trên cả nền tảng PC và di 

động. Trong bài viết này, Download.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký cũng như tải và 

cài đặt ứng dụng này. 

 

Lưu ý: Công việc đăng ký tài khoản chỉ dành cho người tạo phòng (Host) và thường là giáo 

viên để dễ quản lý, học sinh tham gia KHÔNG cần phải tạo tài khoản. 

Cách tải và cài đặt Zoom cho máy tính 

Đầu tiên chúng ta cần tải về Zoom.us hệ điều hành mà bạn đang sử dụng. Ứng dụng này 

đang phát hành trên cả Windows, iOS lẫn Android. 

 Zoom cho Windows 
 Zoom cho Mac 

  
 Zoom cho Android 
 Zoom cho iOS 
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Đối với phiên bản dành cho Windows, sau khi tải về các bạn chỉ việc nhấn vào để mở file cài 

đặt, chờ một lúc để phần mềm tự động cài vào máy. 

 

Đăng ký tài khoản Zoom 

Sau khi đã hoàn thành việc cài đặt, chúng ta tiến hành mở ứng dụng lên. Ở bước này chúng 

ta nhấn vào Sign In để đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản. Nút Join a meeting chỉ dành cho 

học sinh hoặc người tham gia. 

 

Ở màn hình tiếp theo, nếu các bạn đã có tài khoản Zoom rồi thì chỉ việc nhập Email và 

Password sau đó nhấn Sign In. Hoặc các bạn cũng có thể đăng nhập vào bằng tài khoản 

Google hay Facebook bằng cách nhấn vào phần đăng nhập tương ứng phía bên phải. Nếu 



không muốn dùng tài khoản Google, Facebook các bạn hãy tạo một tài khoản Zoom bằng 

cách nhấn vào dòng Sign Up Free. 

 

Cửa sổ trình duyệt sẽ hiện lên, các bạn nhấn vào nút SIGN UP, IT'S FREE phía góc phải của 

trang web. 

 



Nhập địa chỉ Email của bạn vào phần Your work email address và nhấn nút Sign Up. 

 

Một E-mail từ hệ thống sẽ gửi về hòm thư của bạn. 



 

Nhấn vào nút Activate Account trong email được gửi đến. 



 

Sau khi kích hoạt, bạn sẽ được chuyển về trang web của Zoom. Có 3 tùy chọn hiện lên để 

bạn tiến hành đăng ký: 

 Sign in With Google: Sử dụng thông tin đăng nhập bằng email của Google bằng 

cách đăng nhập thông qua Gmail. Tùy chọn này không cần đặt mật khẩu cho 

tài khoản Zoom cũng như không thể thay đổi mật khẩu của Zoom. 
 Sign in With Facebook: Sử dụng thông tin đăng nhập bằng tài khoản Facebook. 

Tùy chọn này cũng giống đăng nhập bằng Google, không dùng mật khẩu cho 

tài khoản Zoom. 
 Sign Up With a Password: Đây là tùy chọn chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử 

dụng, vì nó sẽ không ảnh hưởng hay liên kết với các tài khoản khác của bạn. 

Nhấn chọn dòng cuối cùng Sign Up With a Password. 



 

Sau khi nhấn chọn, chúng ta cần làm bước cuối cùng là nhập đầy đủ thông tin của tài khoản 

như First Name, Last name và Password. Nhập xong nhấn nút Continue. 

 

Vậy là chúng ta đã hoàn thành quá trình đăng ký tài khoản. Bây giờ, bạn có thể thoát trình 

duyệt và sử dụng email cũng như mật khẩu đã đăng ký để đăng nhập vào ứng dụng Zoom. 



 


