
 

                                                       

 قرارداد امانت گرفتن دستگاه ھای دیجیتال 
 طرفین قرارداد

 شده است. میدهمدرسھ نا :   مدرسھ ی دانش آموز در کمون ویتالندا  کھ درزیر صرفامانت دھنده •
ب افتاده در قدبیرستان و مدارس دانش آموزان عابتدایی ، متوسطھ ،  مدارس  انامانت گیرنده:  دانش آموز •

 کمون ویتالندا کھ در ادامھ این قرارداد صرف دانش آموز نامیده شده است. 
شارژر ، لفاف  و یا کروم بوک ھمراه با تجھیزات (  )کمپیوتررایانھ (آی پد ، دستگاه ھای دیجیتال :   •

 محافظتی و نرم افزار ھا).

 

 مقدمھ :
حق شان ی شدر تمام دوره آموز کمون ثبت نام کرده اند، ی کھ در یکی ازمدارس ویتالندا برای دانش آموزانکمون 

 استفاده از دستگاه ھای دیجیتالی را حتی خارج از اوقات درسی میدھد. 

برای دانش آموزان بخاطر تغییر روش  یکسان و برابرھدف از امانت دادن دستگاه ھای دیجیتالی ایجاد فرصت ھای 
 آینده تحصیلی و کاری آنھا می باشد. برایھای کاری برای توانمند ساختن آنھا در رقابت ھای دیجیتالی 

 سرپرستالزم است تا  ،استفاده نماید نیزبتواند دستگاه دیجیتال امانت گرفتھ شده را در خانھ  دانش آموزبرای اینکھ 
سن قانونی نرسیده اند، شرایط امانت دھی را مطالعھ و مقررات در نظر گرفتھ شده را مراعات بھ    دانش آموزانیکھ

کھ در صورت عدم رعایت آگاه باشد می باشد و  شده،ر نگاشتھ یدانش آموز متعھد بھ مراعات شرایطی کھ در ز نمایند.
دانش آموز نخواھد دستگاه دیجیتال را در صورتیکھ   را  از او دارد. باز پس گیری دستگاه دیجیتالمدرسھ حق  آن 

این دستگاه ھا را در اختیار دانش آموز درصورت لزوم امانت بگیرد در آنصورت مدرسھ صرف در ساعات درسی 
 قرارخواھد داد.

 

 مدت زمان امانت دھی 
باید دستگاه امانت  مدرسھ ی متذکره می باشد. دانش آموز در  ،ی دانش آموزشمدت زمان امانت دھی شامل دوره آموز

   کالس سوم ، ششم ، نھم و دبیرستان  در زمان مناسب بھ مدرسھ تحویل دھد. آموزشی گرفتھ شده را قبل از ختم دوره
متذکره ادامھ نمی دھد باید بدون تاخیر دستگاه  یدر صورتیکھ  دانش آموز بنا بر دالیل مختلف آموزش را درمدرسھ 

مستثنی از حالت استھالک  در زمان تحویل دھی ، دستگاه امانت گرفتھ شده تحویل دھد.را بھ مدرسھ شده امانت گرفتھ 
 باید کامال سالم  باشد. آن،

 

 مراقبت و استفاده دستگاه دیجیتال
 دستگاه امانت گرفتھ شده ھمیشھ تحت نظارت قرار بگیرد و نباید در کمد دانش آموز و  یا کالس درسی بماند. •

 امکانوحساس بودن دستگاه ، مقاومت ، ارزش بھ  با توجھاین بدان معنی است کھ اقدامات ایمنی منطقی 
حمل  حینتمایل بھ سرقت آن در نظر گرفتھ شود تا از گم شدن و ضرر رساندن بھ آن جلوگیری بھ عمل آید. 

 قرار داده شود.کیف  داخلدستگاه باید در ،و نقل
 .ھ شودد ویا بدون نظارت گذاشتدرگدر حفاظت دستگاه دیجیتال نباید سھل انگاری  •
بھ  ، گرو ویا بھ اشکال دیگری  شدستگاه امانت داده شده نباید توسط دانش آموزبھ طوراجاره ، امانت ، فرو •

 جز دانش آموز اشخاص دیگر حق استفاده از آن را ندارد. زیراشود  دهرکسی سپ
دستگاه فعالیت ھا دربیرون از مدرسھ)  زمان مدرسھ( بھ استثنایتمام روزھای  در ست تاموظف اآموزدانش  •

و در ختم درس آنرا  دوباره با خود بھ خانھ   دیجیتال خود را بصورت آماده و شارژ شده با خود داشتھ باشد



در صورت سفر ببرد. در جریان رخصتی ھفتھ و تعطیالت مدرسھ دستگاه را در منزل خود نگھداری نماید. 
 کشور آنرا نباید با خود داشتھ باشد. از بھ خارج

آن در صورتیکھ مخالف مقررات   کاربرددستگاه دیجیتتال برای استفاده در مدرسھ در نظر گرفتھ شده  •
برای تمام ترافیک انترنتی(کسب ویا ارسال اطالعات) شرایط امنیتی   مدرسھ و قانون باشد اجازه داده نمیشود.

دانش آموز اجازه فعالیت ھای ناخوشایند و مزاحمت کننده بطور مثال سؤ استفاده درنظرگرفتھ شده است. 
را (دور زدن سیستم)داخل کردن برنامھ ھای غیرمجازدر سیستم ازامکانات دستگاه دیجیتال و کوشش برای 

 ندارد.
 

 ساب انترنیتی دانش آموزح
دانش آموز بوسیلھ رمز عبوری کھ برایش در نظر گرفتھ شده امکان دسترسی بھ شبکھ انترنتی بی سیم مدرسھ   را 

را پیدا می کند. رمز عبوری دانش آموز متعلق   O365برنامھ دسترسی بھ پست الکتریکی خود و ق یو از این طر دارد
 بھ خود او بوده و نباید شخص دیگر بھ آن دسترسی پیدا کند.

 سازی ایمنی نرم افزار ھا ، نصب و ذخیره 
بقیھ ی برنامھ ھای  کھ برای آموزش ضروری می باشند     دستگاه ھای دیجیتال بشکل استاندارد مجھز گردیده اند.

 غیر مجازتا از نصب برنامھ ھای ممنوعھ ومسؤلیت دارد د. دانش آموز نمیتواند در  دستگاه دیجیتال نصب گرد
 جلوگیری نماید.

 خدمات 
دیجیتال  در در صورت بروز مشکل و یا سوال، دانش آموز ویا سرپرست آن میتواند با شخص مسؤل دستگاه ھای 

مدرسھ تماس برقرار نماید. کمون ویتالندا با شرکت دستگاه ھای دیجیتال قرار داد بستھ کھ درصورت ضرورت 
 دستگاه ھا را جھت ترمیم بھ آنھا بفرستد.

 

 ، از دست دادن و بیمھ صدمھ 
در صورت   وصل اند.با کار کرد ھای  مختلف (portal) طیوب واستعداد زیادی از دستگاه ھای دیجیتال بھ صفحھ 

دانش آموز باید فوراٌ بھ شخص مسؤل در مدرسھ تماس برقرار کند. دستگاه  ،صدمھ دیدن ویا مفقودی دستگاه دیجیتال
سرپرست آن مسؤلیت دارند تا دانش آموز و  ، . در صورت مفقودیندارد کاربرد ،صدمھ دیده برای شخص دیگر

 بھ پولیس گذارش داده و  کاپی گذارش را تسلیم مدرسھ نمایند. بطورآنیسرقت راموضوع 

 

 بررسی حادثھ
از دانش آموز  ،جھت روشن شدن چگونگی بوقوع پیوستن حادثھ ،دستگاه دیجیتال ضرردردر صورت صدمھ دیدن ویا 

و سرپرست اش  کمک خواستھ خواھد شد. اگر بررسی نشان دھد کھ حادثھ در اثر بی احتیاطی و بی توجھی دانش 
موضوع   آموز صورت گرفتھ در آنصورت مطابق بھ قانون خسارت دانش آموز مکلف بھ پرداخت خسارت میشود.

موزی کھ  زیر سن قانونی قرار دارد  و یا دانش آموز مورد بررسی قرار میگیرد. سرپرست دانش آمطابق قانون مدنی 
 6000الی  1000کھ بھ سن قانونی رسیده باشد با در نظر داشت نوعیت و کیفیت دستگاه دیجیتال مؤظف بھ پرداخت 

سرپرست و یا دانش آموزی کھ بھ سن قانونی رسیده باشد خود مسؤلیت گذارش دھی بھ شرکت بیمھ    کرون میشود.
و یا مفقود  دیده ھای اداری بیمھ کمون را بھ عھده دارند. در صورتیکھ دستگاه دیجیتال دانش آموز صدمھ خود و کار

داده خواھد شد. بعد از معلوم شدن  ،برای دانش آموز دستگاه دیجیتال جدید الی نتیجھ نھایی بررسی حادثھ ،شده باشد
ال برای دانش آموز دستگاه دیجیتال دیگر بطور امانت مفقودی و یا صدمھ دیدن دستگاه دیجیت ی نتیجھ بررسی حادثھ

 خواھد شد.اده د

 

 عدم انجام دستور العمل ھا 



و بھ منظور حاصل نمودن اطمینان از ایمنی دستگاه  مقرراتو د رصورت سوء ظن و سرپیچی از دستورالعمل ھا 
سیستم و محتویات دستگاه دیجیتال او بری دانش آموز و ورود بھ ردر مورد حساب کا را مدرسھ حق تحقیق ،دیجیتال

دیجیتال مدرسھ ھمیشھ موضوع را بھ پولیس گذارش  دستگاه از بھ استفاده غیر قانونی سوء ظندر صورت  دارد.
 میدھد.

بالفاصلھ از مدرسھ دستگاه دیجیتال را  مورد توجھ قرارنگیرد،ھرگاه شرایط در نظر گرفتھ شده توسط دانش آموز 
. دانش آموز مؤظف است کھ دستگاه را بصورت سالم دوباره تحویل مدرسھ دوباره مطالبھ خواھد کرددانش آموز 

مدت تعین شده  تحویل ندھد د رآنصورت مؤظف بھ پرداخت  ختمنماید.اگر دانش آموز  دستگاه دیجیتال  را بعد از
ده باشد ویا بھ سرپرست دانش درس دانش آموزی کھ بھ سن قانونی خود رسیخسارت خواھد بود. صورت حساب بھ آ

 آموزی کھ بھ سن قانونی نرسیده باشد فرستاده خواھدشد.

 


