تم االتفاق بين المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية  -نهج الهند الفيات تونس – وصاحب المعرف
الجبائي عدد  047232S/M/N/000 :والممثل في شخص مديره العام من جهة ،
والمؤسسة التربوية الخاصة .........................................................................................
وعنوانها.................................................................................................................
والممثلة في شخص مديرها ،على ما يلي:
الفصل  : 1الموضوع
يلتزم المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بتمكيين المؤسسيات التربويية الخاصية الراغبية
فيي اننتفيا بخيدمات تببيةية "ايدوسيوفف"  Eduservوذلي حسيب الويروط وانجيرا ات
الوافدة بهذه انتفاقية.
الفصل  : 2تعريف التطبيقة
خيدمات مدفسيية  EduServهيي تببيةية مهنيية مين الجييل الجدييد تعميل نيمن بيوية وينيدو
أنجزهيا المركيز الييوطني للتكنولوجيييات فيي التربييية قصييد مسياعدة المؤسسييات التربوييية علييى
إنجا أعمالها ببريةة عصرية وأكثر فاعلية ،وتتمثل هذه األعمال في :
 التصرف في معبيات التالميذ  :ملفات التالميذ – الترسيم – السيرة والمواظبة – التةييم –النتائج – التوجيه
 التصرف في المعبيات العامة للمؤسسة التربوية  :الموافد البورية (مدفسون ،إطافإدافي،عملة – )...الفضا ات – التجهيزات
 انحصائيات  :انحصائيات الداخلية للمؤسسة – انحصائيات الدوفية – المؤشرات.الفصل  : 3التزامات المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية
يلتزم المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بــ :
 تركيز المنظومة على جها واحد أو على شبكة محلية توفرها المؤسسة التربوية الخاصة. تكوين عيونين اننيين مين المؤسسية التربويية الخاصية حيول كيفيية اسيتيالل التببيةية لميدةنالنة أيام حسب فو نامة تحددها إدافة المعهد ،وال يتحمل المركز الوطني للتكنولوجيات
في التربية مسؤولية تييير هذين العونين خالل السنة الدفاسية .
 تتمتع المؤسسة التربوية الخاصية بحيا اسيتدعا أحيد أعوانهيا لحضيوف الحلةيات التكوينييةحول تببيةة ايدوسوفف التي يتم تنظيمها مين طيرف المصيالل المختصية بيو افة التربيية
والتكوين
 متابعة استيالل التببيةة وصيانتها والدعم الفني عند الضروفة وذلي بيالمراكز الجهوييةالتابعة للمركز الوطني للتكنولوجيا في التربية.
 يةوم المركز الوطني للتكنولوجيات فيي التربيية بتيوفير التحيينيات الخاصية بالتببيةية عليىالموقع :
 http://www.eduserv.edunet.tnأو http://www.edunet.tn/eduserv/
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الفصل  : 4التزامات المؤسسة التربوية الخاصة
تلتزم المؤسسة التربوية الخاصة بــ :
 توفير الحاسوب الذي سيتم تثبيت التببيةة به حسب المواصفات التالية : Systeme d'exploitation : Windows 2000/XP dont la version
prend en charge la langue arabe
 Une configuration minimale d'un pentium IIIou plus
 128 MO minimum de RAM
 10 GO de disque dur libre
 عدم استيالل خدمات التببيةة لمعالجة المعبيات الخاصة بالمؤسسا ت األخرى. عدم انلتجا ألي طرف خافجي في أي حال من األحوال للتدخل التةني أو للمساعدة علىاستيالل التببيةة.
 مييد اندافات المختصيية بييو افة التربييية والتكييوين بصييفة دوفييية بالبيانييات والمعبيييياتانحصائية التي توفرها التببيةة في األجال المحددة.
 الةييام بعملييات حفييط معبييات التببيةية دوفيييا عليى وحيدة خافجييية مثييل  CD-Romأو.Flash disk
الفصل  : 5مدة اإلتفاقية
تمتد انتفاقية على سنة كاملة يتم احتسابها بداية من تيافي تسيجيلها وهيي قابلية للتجدييد مين سينة إليى
أخرى آليا بعد االستظهاف بوصل يفيد خالص المعلوم المحدد بالفصل السابع ما لم يعبر مدير المؤسسة
التربوييية كتابيييا عيين طريييا فسييالة مضييمونة الوصييول عيين فغبتييه فييي إنهييا االنتفييا بخييدمات هييذه
التببيةة وذل في أجل ال يةل عن نالنة أشهر قبل إنتها مدة صلوحية االتفاقية.
الفصل  : 6إجراءات اإلنتفاع بالخدمة
يتصل مدير المؤسسة التربوية الخاصة أو مين ينوبيه بمةير المركيز اليوطني للتكنولوجييات فيي التربيية
للحصول على نسخة من انتفاقية .وفي صوفة موافةته على كل بنودهيا يةيوم بضمضيائها وتسيليم وصيل
خيييالص المبليييد المحيييدد بالفصيييل السيييابع مييين هيييذه انتفاقيييية إليييى الكتابييية العامييية ل المركيييز اليييوطني
للتكنولوجيات في التربية .وبعد مصادقة المدير العام ل المركز على هذه انتفاقية يتكفل مدير المؤسسة
التربوية بتسجيلها وتةديمها إلى الكتابة العامة التي تضبط تافي تركيز هذه التببيةة بالمؤسسية المعنيية
وجدول تكوين العونين ( )2التابعين لها.
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الفصل  : 7تحديد الثمن
يييوفر المركييز الييوطني للتكنولوجيييات فييي التربييية خييدمات تببيةيية ايدوسييوفف للمؤسسييات التربوييية
الخاصية المعتييرف بهييا بمعليوم قييدفه خمييس مائية دينيياف تونسييي ( 055د) تنيزل بضسييم العييون المحاسييب
للمركز بالحساب البنكي بالوركة التونسية للبن عدد .15157522151325091122
وتجدد هذه االتفاقية نمنيا ومجانا.
وييبي هذا المعلوم تركيز التببيةة وتكوين شخصيين مين المؤسسية التربويية الخاصية لميدة نالنية أييام
حسب فو نامة تحددها إدافة المركز الوطني للتكنولوجييا فيي التربيية ،كميا يويمل هيذا المعليوم متابعية
التببيةة وصيانتها والدعم الفني الخاص بها.
الفصل  :8تسجيل اإلتفاقية
تحمل معاليم تسجيل االتفاقية على نفةة المؤسسة التربوية الخاصة.
الفصل  :9دخول اإلتفاقية حيز التنفيذ
تصبل االتفاقية المبرمة مع المؤسسة التربوية الخاصة سيافية المفعيول بعيد مصيادقة السييد الميدير
العام للمركز الوطني للتكنولوجيا فيي التربيية عليهيا وتسيجيلها مين طيرف ميدير المؤسسية التربويية
الخاصة.
الفصل  : 11فسخ االتفاقية
يمكن للمركز فس هذه االتفاقية من جانب واحد في صوفة اخيالل المؤسسية التربويية الخاصية باحيدى
االلتزامات المنصوص عليهيا بالفصيل الرابيع وذلي بعيد افسيال تنبييه مين قبيل المركيز يعليم فييه ميدير
المؤسسة بضروفة تجاو هيذا التةصيير وليم ييتم تجياو ه فيي أجيل أقصياه  15أييام مين تيافي إفسيال
التنبيه .وإن تكرف هذا انخالل يكون من حا المعهد فس االتفاقية آليا وبصفة نهائية.
تونس في ................

تونس في ...........
االمضا

بالمصادقة

مدير المؤسسة التربوية
الخاصة

المدير العام
للمركز الوطني للتكنولوجيات
في التربية
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