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  قرارداد نامه طریقه استفاده از کامپیوتر برای دانش آموزان و والدین
  طریقه استفاده از کامپیوتر برای دانش آموزان  :

  من_________________________________________ (نام و تخلص دانش آموز را بنویسید) با شرح ذیل موافق هستم :

 من کتاب رهنما طریقه استفاده از کامپیوتر در مکاتب دولتی اکرون خوانده ام/ میخوانم. من تمام قوانین مکتب و قوانین کتاب رهنما را در داخل●
 و بیرون از مکتب همیش دنبال میکنم .

 در صورت آسیب رسیدن, سرقت, خراب شدن ویا از دست دادن کامپیوتر, من در ظرف 24 ساعت استاد خود, مدیر مکتب ویا اداره مکتب را●
 باخبر میسازم و در ظرف 48 ساعت همراه با افسر کمکی در مکتب گزارش تهیه میکنم .

 من موافقم که کامپیوتر, آدپتور برق, سیم و تمام دستگاه های داده شده ای دیگر را در آخر سال تحصیلی ویا زمانی که خارج از (ا پی اس) باشم●
  برگردانم .

 من میدانم که ممکن است از لحاظ مالی من مسئول هر گونه خسارات, خرابکاری, از دست دادن, ویا سرقت کامپیوتر و لوازم دیگر باشم به دلیل●
 تصادف, غفلت, ویا تصمیم که از طرف مکتب گرفته شده باشد .

 طریقه استفاده از کامپیوتر برای والدین/ سرپرستان :

  من_________________________________________ (نام و تخلص والدین را بنویسید) با شرح ذیل موافق هستم :

 من کتاب رهنما طریقه استفاده از کامپیوتر در مکاتب دولتی اکرون را خوانده ام/ میخوانم. من تمام قوانین کتاب رهنما را همیش دنبال میکنم. و●
  فرزند من جوابگو بر تمام قوانین و مقررات میباشد.

 من میدانم که این کامپیوتر برای مقاصد آموزشی تعیین شده؛ و در نتیجه اینرا میدانم که در صورت تخطی فرزندم امتیازات بدست آوردن●
 کامپیوتر را از دست خواهد داد .

 من مسئولیت کامل هر یک از مطالب آسیب آور یا غیر قانونی در کامپیوتر را به عهده میگیرم و فرزندم را آگاه میسازم تا از کامپیوتر در خانه●
  استفاده کند .

 من میدانم که کامپیوتر یک دستگاه منطقه ای میباشد و تمام معلومات ذخیره شده در آن در هر زمان قابل بازدید میباشد .●

 من میدانم که ممکن است از لحاظ مالی من مسئول هر گونه خسارات, خرابکاری, از دست دادن, ویا سرقت کامپیوتر و لوازم دیگر باشم به دلیل●
  تصادف, غفلت, ویا تصمیم که از طرف مکتب گرفته شده باشد .

 امضاء دانش آموز : __________________________________  تاریخ:  _______________ا

 

 امضاء والدین/ سرپرست : ___________________________  تاریخ : _______________ا
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