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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY PHÒNG MÁY TÍNH
QUY ĐỊNH CHUNG VỚI GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN
1. Không mang vật dễ cháy, nổ vào phòng máy; không hút thuốc, không mang thức ăn, nước
uống trong phòng máy; không vứt rác trong phòng máy.
2. Không tự ý di chuyển hoặc thay đổi, tháo, lắp bất kỳ thiết bị nào trong phòng máy.
3. Không cố ý sửa đổi, phá hoại các tập tin và dữ liệu không thuộc phạm vi cá nhân trên máy.
Không tự ý thay đổi cài đặt thêm phần mềm, không can thiệp vào phần cứng cài đặt sẵn.
4. Không sử dụng máy tính làm công cụ tấn công các máy tính khác; không truy cập vào các
trang web có nội dung độc hại như: phản động, khiêu dâm, kích động bạo lực, …
5. Trước khi kết thúc sử dụng máy cần tắt máy và các thiết bị khác theo đúng quy trình, sắp
xếp ghế và các thiết bị ngoại vi của máy ngăn nắp.
ĐỐI VỚI HỌC VIÊN, SINH VIÊN
1. Đi đúng giờ, đúng ca quy định của mình. Khi vào phòng máy thực hành sinh viên phải mang
theo thẻ sinh viên. Ngồi đúng vị trí đã được giảng viên chỉ định.
2. Không gây ồn ào mất trật tự trong phòng máy. Sử dụng máy và các trang thiết bị khác theo
đúng hướng dẫn của giảng viên, không sử dụng các phần mềm, truy cập web khi chưa được
giảng viên hướng dẫn cho phép.
3. Báo ngay với giảng viên hướng dẫn nếu phát hiện bất thường khi sử dụng máy.
4. Không được mang theo đồ ăn thức uống, xả rác trong phòng. Không được đùa nghịch gây
mất trật tự trong phòng học. Không được viết vẽ lên bàn ghế hoặc tường phòng học.
ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN
1. Thực hiện các thủ tục giao nhận phòng máy, ghi nhật ký phòng máy theo quy định.
2. Trong lúc giảng dạy tại phòng máy, giảng viên phải chịu trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn tài
sản trong phòng máy bao gồm: máy tính, máy chiếu và các trang thiết bị khác.
3. Chủ động trong việc khắc phục những sự cố đơn giản. Nếu sự cố không thể khắc phục được
thì cần báo ngay với phụ trách kỹ thuật để có phương án xử lý kịp thời.

4. Gương mẫu trước học viên trong việc chấp hành nội quy phòng máy. Hướng dẫn học viên
thực hiện, kiểm tra giám sát học viên về việc chấp hành nội quy phòng máy.
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