فعالیت درشبکه های اجتماعی

نظر به این که موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط یک دانشگاه مجازی است ازاین رو بهره
برداری از شبکه های اجتماعی برای فعالیت های فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که به
همین منظور ضرورت اقتضا می کند برای هریک از دوره های مجازی یک گروه درشبکه های
اجتماعی رایج دایرکنیم وازاین طریق دانشجویان را در فعالیت های فرهنگی موسسه مشارکت دهیم
وباتوجه به این که بیشتر دانشجویان ازتلگرام استفاده می کنند این شبکه اجتماعی برای ارتباطات
دانشجویی انتخاب گردید.
مرامنامه گروه های تلگرامی دانشجویان موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط
☀️ هویّت گروه :
 .1گروه در چارچوب قوانین جمهوری اسالمی حرکت می کند و براساس قوانین و مقررات وزارت
علوم تحقیقات وفناوری و موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط به منظور اطالع رسانی دانشجویان
این موسسه فعالیت می کند
 .2ماهیت گروه  ،ماهیتی علمی فرهنگی اجتماعی در سطح دانشجویان موسسه آموزش عالی
الکترونیکی برخط می باشد
 .3اینجا مکانی است برای هم فکری  ،ارائه نظرات و پیشنهادات و تبادل نظر دانشجویان موسسه برخط
درباره برنامه ها و درس های ارائه شده و احیانا مشکالت آنان
.4ازنقطه نظرات دانشجویان واعضای محترم استفاده میشود.
 .5این گروه را اعضای تحریریه ای از اساتید و فعاالن دانشگاهی  ،مساعدت علمی می کنند.
☀️ قوانین و مقررات گروه :

 .1گفتگوهای روزانه شامل مطالب علمی  ،درسی ،اطالع رسانی  ،مناسبت های جاری و اموری ازاین
قبیل خواهد بود.
 .2خروج از موضوع گروه جز روزهای جمعه ممنوع است .لذا از دانشجویان عزیزانتظار می رود  -جز
در تریبون آزاد جمعه ها یا مناسبت های ملی و مذهبی که یادآوری مناسبت و احیاناً ارائه مطالب
مرتبط صورت می پذیرد  -حتی المقدور از بیان مطالب غیر مرتبط و یا تصاویر و کلیپ های نامربوط
خودداری کنند.
 .3از تبلیغ له یا علیه اشخاص ،و ترویج شخصیت ها و احزاب و گروهها ،درج تبلیغات
انتخاباتی،گذاشتن پست های سیاسی و طرح هر گونه مطالبی که موجب تنش یا اختالف میان اعضا
گردد ،تحت هر شرایط پرهیز شود.
 .4حفظ حرمت گروه و اعضای فرهیخته آن اقتضا می کند در مباحثات ،فضایی آرام و منطقی دنبال
شود .احترام به افکار و اندیشه های یکدیگر و حاکمیت صمیمیت در گفتگوها ،مهم و اساسی است.
 .5نقل هر گونه جوک و شوخی مطابق با شأن دانشجویان و در حد معمول و کوتاه برای رفع خستگی
البالی مطالب ایراد ندارد.
 .6مشارکت فعال اعضا در مباحثات و گفتگوها مورد انتظار جدّی است.
 .7تالش در راستای ارائه مطالب متناسب با گروه مربوطه بر پایه باورها و قناعت های شخصی  -و نه
با کپی برداری از دیگر سایت ها و شبکه ها  -مورد انتظار است.
 .9گفتگو میان اعضا خارج از عرف یا به دور از حدود شرعی توصیه نمی شود .بنا بر این ،شوخی
های بی مورد ،گفتگوهای بین االثنینی یا مواردی از این دست ،تأیید نمی شود.
.11تبلیغ گروههای مجازی همسو در شبکه های اجتماعی در چارچوب اهداف گروه و مباحث علمی
رشته های تحصیلی امکان پذیر است.

 .11هر گونه تخلف از بندهای مرامنامه موجب حذف مطالب بدون تذکر قبلی خواهد شد.

