
های اجتماعی )فضای مجازی( های شبکهفعالیت ساماندهی نامهینآی

 در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 

 ( مقدمه و کلیات1ماده 

 دانشجویی هایگروه که آیدمی حساب به اطالعات و اخبار نشر هایرسانه قدرتمندترین از یکی مجازی فضای امروزه

. باشند خود هایبرنامه و اهداف نشر جهت در حداکثری وریبهره دنبال به بلکه بوده، غافل آن از نباید تنها نه نیز

 به ضروری موضوعی مجازی فضای در دانشگاه دانشجویی هایزیرمجموعه فعالیت هایچارچوب تعیین ترتیب بدین

 .است شده اشاره آن به ذیل در که رسدمی نظر

 ( کمیته ناظر بر فعالیت های شبکه های اجتماعی2ماده 

با توجه به بایست یک کمیته ناظر تشکیل گردد. می ،های اجتماعی دانشگاههای شبکهمنظور نظارت بر فعالیتبه 

های فعالیت، شکایات و ... در کمیته ناظر بر ها به فعالیت نشریات دانشگاهی، کلیه درخواستاین فعالیت مشابهت

های اجتماعی های شبکههمچنین کلیه تنبیهات احتمالی در خصوص فعالیت شوند.نشریات دانشگاه بررسی می

 نامه نشریات دانشگاهی خواهد بود.منطبق بر آیین

 شمول آیین نامه( 3ماده 

 شوراهای اجتماعی، نشریات دانشگاهی، و هنری فرهنگی، هایکانون علمی، هایانجمن اسالمی، هایتشکل کلیه

شد،  خواهند نامیده دانشجویی های گروه اختصار به نامهآیین این در که...  و ورزشی هایانجمن رفاهی، و صنفی

 نامه خواهند بود.مشمول این آیین

 مجازی هاییا شبکه ( نحوه ایجاد صفحات4ماده 

 فرهنگی و دانشجویی معاونت زیرمجموعه دانشجویی هایگروه رسانیاطالع جهت ،مربوط هایشبکه و صفحات کلیه

های های اجتماعی را تکمیل و به دبیرخانه کمیته ناظر بر فعالیتفرم درخواست مجوز فعالیت در شبکه بایستی

 های اجتماعی تحویل نمایند.شبکه

 دستورالعمل این تصویب تاریخ از قبل که نامهمشول این آیین رسمی ارتباطی هایشبکه و صفحات : کلیه1تبصره 

های اجتماعی ثبت های جاری را در کمیته ناظر بر فعالیت های شبکهو شبکه صفحات بایستی نیز ،اند داشته فعالیت

 نمایند.

 مجازی های( مدیر صفحات یا شبکه5ماده 

 به فعالیت جهت گروه هر مرکزی شورای تائید با بایستی دانشجویی هایگروه های مجازیو شبکه صفحات مدیران

 . شوند معرفی دانشگاه اجتماعی فرهنگی مدیریت



 است بدیهیهای مجازی باید شرایط مربوط به مدیر مسئول نشریات را داشته باشند. : مدیر صفحات یا شبکه2تبصره 

 دانشجویی گروه هر مرکزی شورای عهده بر مجازی صفحات مدیران سوابق و شخصیت حسن بررسی مسئولیت

 .بود خواهد

 مجازی هاییا شبکه صفحات ( قوانین و مقررات6ه ماد

 خود مدیریت تحت صفحات رسانیبروز در ذیل نکات رعایت به ملزم های مجازیشبکه یا صفحات مدیرانکلیه 

قوانین و کلیه  .بود خواهد دانشجویی مدیر صفحه یا شبکه گروه عهده بر مغایر فعالیت هرگونه عواقب و باشندمی

نامه آیینهای دانشجویی دانشگاه صنعتی کرمانشاه مطابق های مجازی گروهنشر مطالب در صفحات یا شبکهمقررات 

 :الزامی استرعایت موارد ذیل در این راستا  باشد.می نظارت بر نشریات دانشگاهی

 و حقیقی مذهبی، سیاسی، هایشخصیت الهی، مقدس ادیان به به آمیزتوهین مطالب هرگونه انتشار عدم 6-1

 مختلف. هایگویش و هاها، لهجهقومیت رسوم، آداب، یا و کشور حقوقی

 اخالقی. و شرعی موازین رعایت 6-2

 های انقالب اسالمی، کشور و حاکمیت.عدم تحریف اصول، ارزشها و مناسبت 6-3

 عدم تحریف و بدعت گذاری در ارزشها و مبانی و متعلقات اسالم. 6-4

 .آمیز توهین مطالب هرگونه انتشار عدم و افراد خصوصی حریم رعایت 6-5

 ( بدون درج منبع آن.Forwardعدم هدایت پیام ) 6-6

 فرهنگی. سیاسی، علمی، از اعم غیرمستند تصاویر و مطالب هرگونه و شایعات انتشار عدم 6-7

 گردد:این فضا، رعایت موارد زیر توصیه می مچنین به منظور بهبود و ارتقاءه

o اجتماعی های آسیب ترویج به منجر محتوای هرگونه انتشار دمع. 

o دانشجویی. گروه وظایف و ها رسالت با غیرمرتبط محتوای هرگونه نشر عدم 

o غیررسمی. محتوای یا و اطالعیه هرگونه نشر عدم 

o مدیریت. تحت صفحات از سوء استفاده هرگونه عدم 

o دانشگاه. در مربوط مدیریت تائید با صرفا   سازمانی برون مرتبط های آگهی نشر 

o تجاری. تبلیغاتی یا و شخصی محتوای هرگونه نشر عدم 

o فارسی. ادبیات و زبان دستوری اصول رعایت 

 ( تصویب آیین نامه7اده م

در تاریخ  و اجتماعی دانشگاه جلسه شورای فرهنگی سی و ششمینتبصره در  2ماده و  7این آیین نامه در 

 بررسی و به تصویب اکثریت اعضا رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا است. 17/11/77


