قوانين و ضوابط شرکت در گروه تلگرام انجمن سوتا
دوستان عزيز
ممنون برای حضور و مشارکت شما در گروه تلگرام سوتا .انجمن سوتا برای اطمينان از يک تجربه خوب و با ارزش برای همه اعضا
ضوابط زير را تهيه کرده و به اطﻼع شما می رساند .اين گروه محلی دوستانه برای اعضای خانواده دانشگاه شريف است که با حضور و
مشارکت خود بتوانند در تعامل با همدانشگاهيان خود از دانش و تجربيات هم بهره مند شوند و دربحث های مفيد و سازنده شرکت کنند .با
حضور و عضويت در اين گروه شما موافقت خود را برای مطالعه و قبول ضوابط زير اعﻼم می نماييد .زبان گروه به فارسی و انگليسی است
و ﻻزم است هر عضو اين گروه با هشتگ معرفی  #با ذکر نام و رشته تحصيلی و سال ورود به دانشگاه شريف خود را در گروه معرفی
نمايد .لطفا مطالب مندرج را مطالعه نماييد و نظرات و سواﻻت خود را از طريق  emailبه آدرس  info@suta.orgارسال نماييد.

ماموريت انجمن سوتا
ايجاد يک شبکه جهانی از اعضای خانواده دانشگاه شريف )دانشجويان ،دانش آموختگان ،اساتيد و کارکنان( به منظور ارتقاء روابط ,ارتباط و
تعامل حرفه ای ،علمی و اجتماعی آنهاست.

ضوابط ،و قوانين برای عضويت در گروه تلگرام انجمن سوتا

 -١به اهداف ،اساسنامه و ماموريت انجمن سوتا احترام می گذاريم و آنها را رعايت می کنيمhttp://suta.org/bylaws. :
 -٢مطالب ،بحث و پست های سياسی ،مذهبی و نژادپرستانه )درباره هر کشوری و جناح و گرايشی و شخصيتی( بر خﻼف ماموريت اين
گروه است .
 -٣پيام ها و نظرات خود را با رعايت احترام به ديگران به اشتراک می گذاريم.
 -۴مطالب و نظرات خود را با تمرکز بر محتوای پيام ها و نه شخص پيام دهنده به اشتراک می گذاريم )بحث ها را شخصی نمی کنيم(.
 -۵تﻼش مى كنيم كه زمينه هاى ارتباط و تعامل شريفى ها را بسازيم و تقويت كنيم.
 -۶در اين کانال مطالب مربوط به اهداف  ,موفقيت ها  ,چالش ها  ,سواﻻت و بازخور سازنده در مورد مطالبی که برای اعضای خانواده
شريف با اهميت و با ارزش است را به اشتراک می گذاريم .بحث ها ،مطالب و پستهايی به جز معاشرت ها و گفتگوهای مرسوم که تنها
محدود به موارد زير نيست پيشنهاد می شود :درباره انجمن سوتا و فعاليت شاخه های انجمن ،دانشگاه ﺻنعتی شريف ،دانشگاه ها ،پذيرش،
کاريابی ،استخدام ،فعاليت حرفه ای ،تجربه زندگی در ايران و خارج از ايران ،مشاوره تحصيلی و حرفه ای ،معرفی چهره های موفق،
اقتصاد ،موسيقی ،هنر ،فرهنگ و جامعه.
 -٧پيام ها روشن ،شفاف ،خﻼﺻه باشند و از انتشار متن های بلند پرهيز شود .می توان به جای متن های بلند به منبع اﺻلی لينک داد يا فايل
 PDFاز آن مطلب را منتشر کرد .انتشار فيلم يا فايل در گروه نياز به توضيح ) (captionدر باره محتوا دارد.
 -٨از اشتراک هر گونه پيام توهين آميز و يا تهديد آميز و با ادبيات نامناسب در اين کانال پرهيز می کنيم.
 -٩اشتراک مطالب غير قانونی در اين کانال ممنوع است.
 -١٠وارد مقوﻻت اختﻼف بر انگيز نمى شويم و تمام تﻼشمان را روى مشتركاتمان به عنوان يک عضو خانواده دانشگاه شريف مﻲ گذاريم.
 -١١به قوانين مالکيت فکری احترام می گذاريم و از اشتراک مطالبی که نياز به مجوز قانونی نشر دارند پرهيز می کنيم.
 -١٢مطالب خصوﺻی را در کانال های شخصی مطرح می کنيم .از چت های دونفره ای يا چندنفره ای که می تواند بطور خصوﺻی هم
دنبال شود در گروه پرهيز کنيم
 -١٣عدم انتشار مطالب و پستهايی که منبع و يا ﺻحت آن روشن و مشخص نيست.
 -١۴از اين کانال برای انتشار آگهی های تبليغاتی در مورد محصوﻻت و خدمات شرکت ها استفاده نمی کنيم .پيش از ارسال پست يا فراخوانی
برای کمک مالی يا معرفی سازمانی خيريه يا معرفی محصول ،موضوع را با ادمين ها در ميان بگذاريد .در اين گروه شماره حساب برای
کمک مالی يا فروش محصولی اعﻼم نمی شود.
 -١۵از انتشار پيام ،مطلب ،عکﺲ يا ويديوهای نامربوط و پستهايی تکراری پرهيز می کنيم.

توضيحات در مورد ضوابط و قوانين گروه تلگرام سوتا:
پست هايی بر خﻼف موارد باﻻ حذف خواهند شد و در ﺻورت تکرار با چند تذکر خصوﺻی دنبال می شوند .سوتا مسوول ﺻحت و دقت
محتوا مطالب نيست .و در عين حال حق حذف مطالب را بر اساس ضوابط و قوانين فوق را محفوظ می دارد.
تذکر اول :محدوديت عدم ارسال پيام برای مدت يک ساعت .تذکر دوم :محدوديت برای يک هفته .تذکر سوم :محروميت از گروه برای يک
هفته .تذکر چهارم :محروميت از گروه برای هميشه .معنی محدوديت :عدم امکان ارسال پيام .امکان مشاهده پيام ها و مطالب گروه  .معنی
محروميت :حذف از عضويت در گروه

در نظر داشته باشيم که هدف از اجرای قوانين ايجاد يک محيط دوستانه و ﺻميمانه برای با هم بودن و کسب مهارت با هم مباحثه کردن
و از هم يادگرفتن در يک چارچوب تعريف شده درغالب ماموريت و اساسنامه انجمن سوتا است .با توجه و مراعات شما عزيزان به اين
ضوابط و چارچوب کاری اميد است در مدت کوتاهی اين جمع خانواده شريف بتواند گروه را با کمترين نظارت هدايت و مديريت نمايد.

وظايف و اختيارات گروه ادمين کانال تلگرام انجمن سوتا
گروه ادمين کانال تلگرام سوتا جمعی از اعضای هيات مديره انجمن سوتا و خانواده دانشگاه شريف هستند که بصورت داوطلبانه برای خدمت
به شما عزيزان با مديريت سوتا همکاری می کنند .مسوليت اداره گروه و تذکرها با ادمين هاست که با تصويب هيات مديره سوتا اين وظيفه
را به عهده خواهند داشت .ايشان از طرف هيات مديره انجمن سوتا مسوليت و اختيارات ﻻزم را برای مديريت اين گروه براساس ضوابط و
قوانين فوق به عهده دارند.

هيات مديره انجمن سوتا
 ٣٠اکتبر ٢٠٢٠

