
  Số thứ tự trong DS  

 

 

GIẤY CAM KẾT 

V/v sử dụng tài khoản DreamSpark 

 Họ và tên:   

 Ngày sinh: 

 Mã số sinh viên: 

 Chứng minh nhân dân: 

 Sinh viên lớp:   Hệ: 

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng chính sách do công ty Miscrosoft và Khoa Công 

Nghệ Thông Tin quy định khi sử dụng tài khoản DreamSpark, cụ thể như sau: 

 Đã làm chủ tài khoản email  cá nhân (email do trường cung cấp, hệ thống 

DreamSpark gửi mail kích hoạt tài khoản của người dùng qua địa chỉ email 

này). 

 Sử dụng tài khoản DreamSpark đúng mục đích (chỉ dùng trong học tập và 

nghiên cứu trong thời gian học tập tại Trường. Không dùng cho bất kỳ hoạt 

động kinh doanh, sản xuất phần mềm thương mại…). 

 Không chia sẽ tài khoản DreamSpark và tài nguyên từ hệ thống. 

 Cung cấp thông tin thật trên hệ thống DreamSpark (Họ tên và địa chỉ email 

do trường cấp). 

MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG: 

 Công ty Microsoft, Khoa Công Nghệ Thông Tin và Trường có thể hủy tài 

khoản DreamSpark bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước nếu nghi 

ngờ có sai phạm. 

 Sinh viên vi phạm điều khoản sử dụng trên, sẽ bị xử lý theo quy định của 

pháp luật và bị xử lý kỷ luật theo quy đinh của Trường, sinh viên vĩnh viễn 

không được cấp lại tài khoản.  

 Tp.HCM, ngày  …  tháng ….  năm … 

 Ký tên và ghi rõ họ tên 

 

 

 

Lưu ý:  

 Sinh viên phải photo Chứng Minh Nhân Dân (2 mặt) và Thẻ Sinh Viên vào mặt sau 

giấy cam kết này. 

 Sinh viên phải điền số thứ tự của mình trong Danh sách đăng ký với lớp vào góc trên 

phải của tờ cam kết này. 

Phuoc Hanh
Typewriter
ITEC


