
 فعالیت درشبکه های اجتماعی

نظر به این که موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط یک دانشگاه مجازی است ازاین رو بهره  

که  به ی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده برداری از شبکه های اجتماعی برای فعالیت های فرهنگ

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 

باطات  وباتوجه به این که بیشتر دانشجویان ازتلگرام استفاده می کنند این  شبکه اجتماعی برای ارت

 دانشجویی انتخاب گردید. 

 مرامنامه گروه های تلگرامی  دانشجویان  موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط 

 : گروه هویّت ️☀

و براساس قوانین و مقررات وزارت  کند یحرکت م یاسالم یجمهور نی. گروه در چارچوب قوان1

به منظور اطالع رسانی دانشجویان  علوم تحقیقات وفناوری و موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

 این موسسه فعالیت می کند

دانشجویان موسسه آموزش عالی در سطح  یاجتماع یفرهنگعلمی  یتی، ماهگروه  تی. ماه2

 الکترونیکی برخط می باشد 

دانشجویان موسسه برخط و تبادل نظر  ارائه نظرات و پیشنهاداتهم فکری ، اینجا مکانی است برای . 3

 و احیانا مشکالت آنان  برنامه ها  و درس های ارائه شده درباره 

  ازنقطه نظرات دانشجویان واعضای  محترم استفاده میشود..4

 کنند.  یم یمساعدت علم ، یو فعاالن دانشگاه دیاز اسات یا هیریتحر یگروه را اعضا نی. ا5

 : گروه مقررات و قوانین ️☀



درسی، اطالع رسانی ، مناسبت های جاری و اموری ازاین روزانه شامل مطالب علمی ،  ی. گفتگوها1

  قبیل خواهد بود.

جز  -رود  یانتظار ماز دانشجویان عزیزجمعه ممنوع است. لذا  یجز روزها گروه. خروج از موضوع 2

ارائه مطالب  اناًیمناسبت و اح یادآوریکه  یو مذهب یمل یمناسبت ها ایآزاد جمعه ها  بونیدر تر

نامربوط  یو کلیپ ها ریمرتبط و یا تصاو ریمطالب غ انیالمقدور از ب یحت -پذیرد  یمرتبط صورت م

 . کنند یخوددار

ها و احزاب و گروهها، درج تبلیغات  تیشخص جیعلیه اشخاص، و ترو ایله  غیاز تبل .3

که موجب تنش یا اختالف میان اعضا  یو طرح هر گونه مطالب یاسیس یپست ها ،گذاشتنیانتخابات

 .شود زیپره طید، تحت هر شراگرد

دنبال  یآرام و منطق ییکند در مباحثات، فضا یآن اقتضا م ختهیفره یو اعضا گروه. حفظ حرمت 4

 است. یدر گفتگوها، مهم و اساس تیمیصم تیو حاکم گریکدی یها شهیشود. احترام به افکار و اند

 یرفع خستگ یو در حد معمول و کوتاه برا دانشجویانمطابق با شأن  ی. نقل هر گونه جوک و شوخ5

 ندارد.  رادیمطالب ا یالبال

 است.  ی. مشارکت فعال اعضا در مباحثات و گفتگوها مورد انتظار جد6ّ

و نه  - یشخص یباورها و قناعت ها هیبر پا گروه مربوطه ارائه مطالب متناسب با  یتالش در راستا. 7

 مورد انتظار است. -ه ها از دیگر سایت ها و شبک یبردار یبا کپ

 یشوخ ن،یشود. بنا بر ا ینم هیتوص یبه دور از حدود شرع ایاعضا خارج از عرف  انی. گفتگو م9

 شود.  یدست، تأیید نم نیاز ا یموارد ای ینیاالثن نیب یمورد، گفتگوها یب یها

و مباحث علمی  گروه در چارچوب اهداف  یاجتماع یهمسو در شبکه ها یمجاز یگروهها غی.تبل11

 است.  ریامکان پذرشته های تحصیلی 



 خواهد شد.  یمرامنامه موجب حذف مطالب بدون تذکر قبل یهر گونه تخلف از بندها. 11


