
 قوانين و ضوابط شرکت در  گروه  تلگرام انجمن سوتا 

 
  دوستان عزيز  

برای همه اعضا   و با ارزش . انجمن سوتا برای اطمينان از يک تجربه خوب سوتا  تلگرام گروه ممنون برای حضور و مشارکت شما در
اده دانشگاه شريف است که با حضور و  ومحلی دوستانه برای اعضای خان  گروه. اين رساند ضوابط زير را تهيه کرده و به اطالع شما می

شرکت کنند. با   ی مفيد و سازندهبهره مند شوند و دربحث ها همتوانند در تعامل با همدانشگاهيان خود از دانش و تجربيات ب مشارکت خود 
  زبان گروه به فارسی و انگليسی است شما موافقت خود را برای مطالعه و قبول ضوابط زير اعالم می نماييد.   گروهعضويت در اين حضور و 

خود را در گروه معرفی  و رشته تحصيلی و سال ورود به دانشگاه شريف  با ذکر نام #  معرفی گروه با هشتگاين و الزم است هر عضو 
  ارسال نماييد.    info@suta.org به آدرس  emailلطفا مطالب مندرج را مطالعه نماييد و نظرات و سواالت خود را از طريق  نمايد. 

  

    ماموريت انجمن سوتا 

ارتباط و  , و کارکنان) به منظور ارتقاء روابط دي دانش آموختگان، اسات  ان،ي (دانشجو اعضای خانواده دانشگاه شريفاز  یشبکه جهان  کي  جادي ا
  آنهاست.   یو اجتماع   یعلم ،یتعامل حرفه ا

   

تلگرام انجمن سوتا   گروهدر   عضويت برای  و قوانين ،ضوابط   

 http://suta.org/bylaws.  به اهداف، اساسنامه و ماموريت انجمن سوتا احترام می گذاريم و آنها را رعايت می کنيم:  -١

  ني ا تي بر خالف ماموری و شخصيتی) شي و جناح و گرا یکشور  ردرباره ه( ی، مذهبی و نژادپرستانهاسي س  یمطالب، بحث و پست ها -٢
    .ستا گروه 

  پيام ها و نظرات خود را با رعايت احترام به ديگران به اشتراک می گذاريم.    -٣

  کنيم). مطالب و نظرات خود را با تمرکز بر محتوای پيام ها و نه شخص پيام دهنده به اشتراک می گذاريم (بحث ها را شخصی نمی   -۴

  . تالش مى كنيم كه زمينه هاى ارتباط و تعامل شريفى ها را بسازيم و تقويت كنيم -۵

خانواده  اعضای سواالت و بازخور سازنده در مورد مطالبی که برای  ,چالش ها    ,موفقيت ها  ,در اين کانال مطالب مربوط به اهداف  -۶
مرسوم که تنها    یبه جز معاشرت ها و گفتگوها يیبحث ها، مطالب و پستها گذاريم.شريف با اهميت و با ارزش است را به اشتراک می  

  رش، ي دانشگاه ها، پذ ف،ي شرصنعتی  دانشگاه   ،و فعاليت شاخه های انجمن انجمن سوتادرباره  شود: یم   شنهادي پ  ست ي ن  ري محدود به موارد ز
موفق،    یچهره ها  یمعرف  ،یو حرفه ا ی لي مشاوره تحص  ران،ي و خارج از ا راني در ا یتجربه زندگ   ، یحرفه ا ت ي استخدام، فعال ،یاب ي کار

 . هنر، فرهنگ و جامعه  ،یقي موس ،اقتصاد

  لي فا  اي داد  نکي ل یبلند به منبع اصل یمتن ها  یتوان به جا ی . مپرهيز شود بلند یاز انتشار متن هاد و ن پيام ها روشن، شفاف، خالصه باش -٧
PDF   در گروه نياز به توضيح (  . انتشار فيلم يا فايلمنتشر کرداز آن مطلب راcaption .در باره محتوا دارد (  

  پرهيز می کنيم. اشتراک هر گونه پيام توهين آميز و يا تهديد آميز و با ادبيات نامناسب در اين کانال از  -٨

  اشتراک مطالب غير قانونی در اين کانال ممنوع است.  -٩

  . ذاريمگ  مي  عضو خانواده دانشگاه شريف يک ن به عنواناروى مشتركاتم ان رااختالف بر انگيز نمى شويم و تمام تالشموارد مقوالت  -١٠

  به قوانين مالکيت فکری احترام می گذاريم و از اشتراک مطالبی که نياز به مجوز قانونی نشر دارند پرهيز می کنيم.  -١١

هم   یتواند بطور خصوص  یکه ميا چندنفره ای  یدونفره ا   یاز چت ها مطرح می کنيم.مطالب خصوصی را در کانال های شخصی  -١٢
   مي کن   زي دنبال شود در گروه پره

 منبع و يا صحت آن روشن و مشخص نيست. عدم انتشار مطالب و پستهايی که  -١٣

  یفراخوان   اي از ارسال پست  شي پ  تبليغاتی در مورد محصوالت و خدمات شرکت ها استفاده نمی کنيم. های  از اين کانال برای انتشار آگهی -١۴
گروه شماره حساب برای  اين در   د.ي بگذار اني ها در م ني موضوع را با ادم ،يا معرفی محصول هي ري خ  یسازمان  یمعرف  اي  ی کمک مال یبرا

 کمک مالی يا فروش محصولی اعالم نمی شود. 

  .کنيمپرهيز می   یتکرار يیو پستها  نامربوط یوهاي دي و اي عکس مطلب،  ام،ي از انتشار پ  -١۵



  :در مورد ضوابط و قوانين گروه تلگرام سوتاتوضيحات 

سوتا مسوول صحت و دقت  د.  ن دنبال می شو  خصوصی تذکر ا چندب د شد و در صورت تکرار ن بر خالف موارد باال حذف خواه يیپست ها
   را محفوظ می دارد.  فوق محتوا مطالب نيست. و در عين حال حق حذف مطالب را بر اساس ضوابط و قوانين 

تذکر سوم: محروميت از گروه برای يک   . تذکر دوم: محدوديت برای يک هفته . تذکر اول: محدوديت عدم ارسال پيام برای مدت يک ساعت
معنی     .معنی محدوديت: عدم امکان ارسال پيام. امکان مشاهده پيام ها و مطالب گروه.  چهارم: محروميت از گروه برای هميشهتذکر  . هفته

  محروميت: حذف از عضويت در گروه

  

ثه کردن  در نظر داشته باشيم که هدف از اجرای قوانين ايجاد يک محيط دوستانه و صميمانه برای با هم بودن و کسب مهارت با هم مباح
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. 

  

     سوتا  کانال تلگرام انجمن اختيارات گروه ادمين وظايف و 

شريف هستند که بصورت داوطلبانه برای خدمت    دانشگاه  خانواده سوتا وهيات مديره انجمن   سوتا جمعی از اعضایکانال تلگرام گروه ادمين 
وتا اين وظيفه  که با تصويب هيات مديره س هاست مسوليت اداره گروه و تذکرها با ادمين به شما عزيزان با مديريت سوتا همکاری می کنند.   

و   ضوابط راساس ب  گروهايشان از طرف هيات مديره انجمن سوتا مسوليت و اختيارات الزم را برای مديريت اين . را به عهده خواهند داشت
  فوق به عهده دارند.   قوانين

  

  هيات مديره انجمن سوتا

 ٢٠٢٠اکتبر  ٣٠
 


