
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI VÀ CÁCH LÀM BÀI THI                                          

OLYMPIC QUỐC TẾ MỞ RỘNG DÀNH CHO HỌC SINH CHUYÊN  

VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TOÁN HỌC 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN, CƠ KHÍ VÀ QUANG HỌC SAINT PETERSBURG 

 

 

Bước 1: Nhập đường link  https://ec.ifmo.ru/. Trên góc phải của trang chủ sẽ hiện lên 2 

ngôn ngữ là tiếng Nga và tiếng Anh. Thí sinh nào muốn làm bài thi bằng ngôn ngữ tiếng 

Nga thì chọn sử dụng tiếng Nga, thí sinh nào muốn làm bài thi bằng ngôn ngữ tiếng Anh 

thì chọn sử dụng tiếng Anh  trên góc phải màn hình.  

 

 

 

Bước 2:Để tham gia, thí sinh thực hiện thao tác đăng ký bằng cách chọn: Регистрация 

(tiếng Nga ) hoặc Sign up (tiếng Anh) 

 

Ngôn ngữ: Tiếng Nga 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O2rEQyv0h5I
https://www.youtube.com/watch?v=O2rEQyv0h5I
https://ec.ifmo.ru/


 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

 

Bước 3: Thí sinh thực hiện điền thông tin của mình vào mẫu đăng ký sau theo hướng dẫn. 

Lưu ý: phải thực hiện theo đúng thứ tự và đầy đủ tất cả các mục trong mẫu đăng ký. 

 

Ngôn ngữ: Tiếng Nga 

 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

 



1. ИМЯ/FIRST NAME : Ví dụ: ВАН А / VAN A 

2. ФАМИЛИЯ/LAST NAME: Ví dụ: НГУЕН/ NGUYEN 

3. ЭЛ. ПОЧТА/EMAIL: thí sinh gõ vào ô này địa chỉ email có thể nhận được thông báo 

của Ban tổ chức về thông tin đăng ký dự thi. Đây bắt buộc là địa chỉ email tồn tại.  

4. ПАРОЛЬ/PASSWORD: thí sinh gõ mật khẩu vào ô này để đăng nhập tài khoản thi 

của mình. Mật khẩu nên là tổ hợp của chữ cái và số, tối thiểu 6 ký tự, dễ nhớ, và bảo 

mật.  

5. ПАРОЛЬ ЕЩЕ РАЗ/ REPEAT PASSWORD: gõ lại mật khẩu đã nhập ở trên. Lưu ý: 

mật khẩu phải trùng khớp. 

6. УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (Выберете свое гражданство из списка и укажите 

город и название или номер своей школы) /PLACE OF STUDY (Choose your 

citizenship from the list and insert the city and the name of the college/school you are 

studying in 

 

 

Trong phần này sẽ có 2 ô để điền thông tin: 

- Ô thứ nhất thí sinh sẽ điền thông tin “Quốc tịch” của mình: Trong ô sẽ có tên tất cả 

các nước, thí sinh sẽ tìm nước “VIET NAM” nằm ở cuối danh sách rồi ấn chọn. 

 

 
Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

 

  

- Ô thứ hai: + Đầu tiên click chuột vào ô , sau đó sẽ hiện lên cụm “Учебного заведения 

нет в списке” (tiếng Nga ) hoặc cụm “Add new institution”: 

 

 



 
Ngôn ngữ: Tiếng Nga 

 

 

 
Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

 

 

 + Tiếp theo click vào cụm“Учебного заведения нет в списке” (tiếng Nga ) hoặc cụm 

“Add new institution” để điền các thông tin: 

• Регион/Region:   

• Район/ District, City: thí sinh click vào ô này rồi đánh tên Quận, Thành phố nơi 

mình đang sinh sống 

• Название/Name of the school: thí sinh click vào ô này rồi đánh tên trường nơi 

mình đang học tập. 

       - Sau khi điền đầy đủ các mục trên, để xác nhận và gửi thông tin đi thí sinh sẽ tích vào ô   

trống cuối cùng rồi ấn vào nút“Регистрация (tiếng Nga ) hoặc Sign up (tiếng Anh). 

 



 
Ngôn ngữ: Tiếng Nga 

 

 
Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

 

 

Bước 4: Sau khi hoàn thiện bước đăng ký, tài khoản sẽ tự động kích hoạt . Thí sinh có thể ấn 

vào phần “ Profile” để kiểm tra lại thông tin của mình chính xác chưa, nếu sai có thể thay đổi 

thông tin cá nhân và đưa ảnh đại diện nếu cần thiết.  

 



Ngôn ngữ: Tiếng Nga 

 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

 

 

Bước 5: Trên trang chủ sẽ hiện lên 2 lĩnh vực: Toán học ( bên phải) và Tin học( bên trái). 

Như hình dưới 

Học sinh chọn lĩnh vực nào thì click vào lĩnh vực đó.  

LƯU Ý: Học sinh có thể chon tham gia thi CẢ 2 LĨNH VỰC. 

 

Ngôn ngữ: Tiếng Nga 

 



 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

 

Bước 6: Sau khi click vào lĩnh vực chọn tham gia thi, thí sinh sẽ click vào nút 

Участвовать (tiếng Nga ) hoặc Participate(tiếng Anh).  

 

 

Ngôn ngữ: Tiếng Nga 

 

 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

 



 

Bước 7:  Sau khi Click vào nút Участвовать (tiếng Nga ) hoặc Participate(tiếng Anh), 

màn hình sẽ hiện ra như ảnh dưới, thí sinh click vào nút Подтвердить (tiếng Nga ) hoặc 

Confirm (tiếng Anh).  

 

 

Ngôn ngữ: Tiếng Nga 

 

 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

 

 

 

 



Bước 8:  Tiếp đó màn hình sẽ hiện ra như ảnh dưới. Thí sinh click vào mục Отборочный 

этап (tiếng Nga ) hoặc Qualifying round (tiếng Anh).  

 

 

Ngôn ngữ: Tiếng Nga 

 

 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

https://ec.ifmo.ru/ru/p/way2018math_ru/qualifying-round-information
https://ec.ifmo.ru/ru/p/way2018math_ru/qualifying-round-information


Bước 9:  Sau khi click vào mục Отборочный этап (tiếng Nga ) hoặc Qualifying round 

(tiếng Anh), màn hình sẽ hiện ra như ảnh dưới, thí sinh click vào mục khoanh tròn 

“Отборочный этап по математике” (tiếng Nga ) hoặc “ Mathematics: Qualifying 

stage” (tiếng Anh)  

 

 

Ngôn ngữ: Tiếng Nga 

 

 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

 

  

 

https://ec.ifmo.ru/ru/p/way2018math_ru/qualifying-round-information
https://ec.ifmo.ru/ru/p/way2018math_ru/qualifying-round-information
https://ec.ifmo.ru/en/p/way2018math_en/315
https://ec.ifmo.ru/en/p/way2018math_en/315


Bước 10: Cuối cùng click vào nút Пройти (tiếng Nga ) hoặc Start (tiếng Anh) và bắt đầu 

làm bài. Thời gian làm bài: 3 tiếng 

LƯU Ý: MỖI THÍ SINH CHỈ ĐƯỢC 1 LẦN DỰ THI. 

 

Ngôn ngữ: Tiếng Nga 

 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

 

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ, hãy gọi về sđt: 024 3771 4314 hoặc 024 383 50193 

  

CHÚC CÁC EM MAY MẮN! 


