بسمه تعالی
آیین نامه ساماندهی فعالیت های شبکه های اجتماعی (فضای مجازی) دانشگاه تفرش

ماده  )1مقدمه و کلیات
اهشٍصُ فضبی هدبصی یکی اص قذستوٌذتشیي سسبًِّبی ًطش اخجبس ٍ اعالػبت ثِ حسبة هیآیذ کِ گشٍّْبی داًطدَیی ًیض ًِ تٌْب ًجبیذ
اص آى غبفل ثَدُ ،ثلکِ ثِ دًجبل ثْشُ ٍسی حذاکثشی دس خْت ًطش اّذاف ٍ ثشًبهِّبی خَد ثبضٌذ .ثذیي تشتیت تؼییي چبسچَةّبی
فؼبلیت صیش هدوَػِّبی داًطدَیی داًطگبُ دس فضبی هدبصی هَضَػی ضشٍسی ثِ ًظش هیسسذ کِ دس ریل ثِ آى اضبسُ ضذُ است.
ماده  )2کمیته ناظر بر فعالیت های شبکه های اجتماعی
ثِ هٌظَس ًظبست ثش فؼبلیتْبی ضجکِّبی اختوبػی داًطگبُ  ،هیثبیست یک کویتِ ًبظش تطکیل گشدد  .ثب تَخِ ثِ هطبثْت ایي فؼبلیتْب
هیضًَذ.
ثِ فؼبلیت ًطشیبت داًطگبّی ،کلیِ دسخَاستْبی فؼبلیت  ،ضکبیبت ٍ  ...دس کویتِ ًبظش ثش ًطشیبت داًطگبُ ثشسسی
ّوچٌیي کلیِ تٌجیْبت احتوبلی دس خصَظ فؼبلیتْبی ضجکِ ّبی اختوبػی هٌغجق ثش اییي ًبهِ ًطشیبت داًطگبّی خَاّذ ثَد.
ماده  )3شمول آیین نامه
کلیِ تطکلْبی اسالهی  ،اًدوٌْبی ػلوی  ،کبًًَْبی فشٌّگی ٌّ ،شی ٍ اختوبػی ً ،طشیبت داًطگبّی ضَساّبی صٌفی ٍ سفبّی ،
اًدوٌْبی ٍسصضی ٍ  ...کِ دس ایي آییي ًبهِ ثِ اختصبس گشٍّْبی داًطدَیی ًبهیذُ خَاٌّذ ضذ ٍ کلیِ کبسکٌبى ٍ اسبتیذ داًطگبُ اػن اص
ضخصیت حقَقی یب حقیقی  ،هطوَل ایي آییي ًبهِ خَاٌّذ ثَد.
ماده  )4نحوه ایجاد صفحات یا شبکه های مجازی
کلیِ صفحبت ٍ ضجکِّبی هشثَط ،خْت اعالع سسبًی گشٍّْبی داًطدَیی صیش هدوَػِ هؼبًٍت داًطدَیی ٍ فشٌّگی ٍ صفحبت
هشثَط ثِ اسبتیذ ٍ کبسکٌبى کِ اص ًبم  ،ثشًذ یب لَگَی داًطگبُ تفشش استفبدُ هیکٌٌذ ثبیستی فشم دسخَاست هدَص فؼبلیت دس
ضجکِّبی اختوبػی سا تکویل ٍ ثِ دثیشخبًِ کویتِ ًبظش ثش فؼبلیتْبی ضجکِّبی اختوبػی تحَیل ًوبیٌذ.
تجصشُ  :1کلیِ صفحبت ٍ ضجکِ ّبی استجبعی سسوی هطوَل ایي آییي ًبهِ کِ قجل اص تبسیخ تصَیت ایي دستَس الؼول فؼبلیت
داضتِ اًذً ،یض ثبیستی صفحبت ٍ ضجکِّبی خبسی سا دس کویتِ ًبظش ثش فؼبلیتْبی ضجکِّبی اختوبػی ثجت ًوبیٌذ.

ماده  )5مدیر صفحات یا شبکه های مجازی
هذیشاى صفحبت ٍ ضجکِ ّبی هدبصی گشٍّْبی داًطدَیی ثبیستی ثب تأییذ ضَسای هشکضی ّش گشٍُ خْت فؼبلیت ثِ هذیشیت فشٌّگی
ٍ اختوبػی داًطگبُ هؼشفی ضًَذ.
تجصشُ  :1هذیش صفحبت یب ضجکِّبی هدبصی ثبیذ ضشایظ هشثَط ثِ هذیش هسئَل ًطشیبت سا داضتِ ثبضٌذ .ثذیْی است هسئَلیت ثشسسی
حسي ضخصیت ٍ سَاثق هذیشاى صفحبت هدبصی ثش ػْذُ ضَسای هشکضی ّش گشٍُ داًطدَیی خَاّذ ثَد.

ماده  )6قوانین و مقررات صفحات یا شبکه های مجازی
کلیِ هذیشاى صفحبت یب ضجکِّبی هدبصی هلضم ثِ سػبیت ًکبت ریل دس ثشٍص سسبًی صفحبت تحت هذیشیت خَد هی ثبضٌذ ٍ ػَاقت
ّش گًَِ فؼبلیت هغبیش ثش ػْذُ هذیش صفحِ ٍ ضجکِ گشٍُ داًطدَیی خَاّذ ثَد .کلیِ قَاًیي ٍ هققشات ًطش هغبلت دس صفحبت یب
ضجکِ ّبی هدبصی گشٍّْبی داًطدَیی داًطگبُ تفشش هغبثق آییي ًبهِ ًظبست ثش ًطشیبت داًطگبّی هیثبضذ.
دس ایي ساستب سػبیت هَاسد ریل الضاهی است:
 – 1-6ػذم اًتطبس ّش گًَِ هغبلت تَّیي آهیض ثِ ادیبى هقذس الْی ،ضخصیتْبی سیبسی ،هزّجی ،حقیقی ٍ حقَقی کطَس ٍ یب آداة،
سسَم ،قَهیتْب ،لْدِ ّب ٍ گَیص ّبی هختلف.
 -2-6سػبیت هَاصیي ضشػی ٍ اخالقی.
 -3-6ػذم تحشیف اصَل ،اسصضْب ٍ هٌبسجتْبی اًقالة اسالهی ،کطَس ٍ حبکویت.
 -4-6ػذم تحشیف ٍ ثذػت گزاسی دس اسصضْب ٍ هجبًی ٍ هتؼلقبت اسالم.
 -5-6سػبیت حشین خصَصی افشاد ٍ ػذم اًتطبس ّش گًَِ هغبلت تَّیي آهیض.
 -6-6ػذم ّذایت پیبم  Forwardثذٍى دسج هٌجغ آى.
 -7-6ػذم اًتطبس ضبیؼبت ٍ ّش گًَِ هغبلت ٍ تصبٍیش غیش هستٌذ اػن اص ػلوی  ،سیبسی ،فشٌّگی.
ّوچٌیي ثِ هٌظَس ثْجَد ٍ استقبء ایي فضب ،سػبیت هَاسد صیش تَصیِ هی گشدد:
-

ػذم اًتطبس ّش گًَِ هحتَای هٌدش ثِ تشٍیح آسیجْبی اختوبػی.

-

ػذم ًطش ّش گًَِ هحتَای غیش هشتجظ ثب سسبلت ّب ٍ ٍظبیف گشٍُ داًطدَیی.

-

ػذم ًطش ّش گًَِ اعالػیِ ٍ یب هحتَای غیش سسوی.

-

ػذم ّش گًَِ سَء استفبدُ اص صفحبت تحت هذیشیت.

-

ًطش آگْی ّبی هشتجظ ثشٍى سبصهبًی صشفب ثب تأییذ هذیشیت هشثَعِ دس داًطگبُ.

-

ػذم ًطش ّش گًَِ هحتَای ضخصی ٍ یب تجلیغبتی تدبسی.

-

سػبیت اصَل دستَسی صثبى ٍ ادثیبت فبسسی.

ماده  )7تصویب آیین نامه
-

این آییننامه در  7ماده و  2تبصره در جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در
تاریخ  3شهریورماه  1398بررسی و به تصویب اکثریت اعضا رسید و از تاریخ تصویب ،الزم
االجرا است.

تاریخ :

دانشگاه تفرش
مذیریت امور فرهنگی و اجتماعی

فرم درخواست مجوز فعالیت شبکههای اجتماعی (فضای مجازی)

فرم شماره  -3صفحه )2

شماره:
پیوست:

مشخصات مذیر

ًبم:

ًبم خبًَادگی:

کذ هلی :

ضوبسُ داًطدَیی:

آدسس هحل سکًَت دس تفشش:

سضتِ تحصیلی :

تبسیخ تَلذ:

داًطکذُ:

هقغغ تحصیلی:
تلفي ّ /وشاُ:

دس صَست ثَهی ثَدى آدسس هحل سکًَت خبًَادگی:

کذ ٍ تلفي:

آدسس الکتشًٍیکی :

اسائِ  2قغؼِ ػکس پشسٌلی ٍ فتَکپی کبست هلی ٍ داًطدَیی الضاهیست.

این قسمت توسط اداره فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی تکمیل میگردد.

دسخَاست هدَص فؼبلیت ضجکِّبی اختوبػی ثب ػٌَاى  ٍ .............................................................................هذیشیت خٌبة آقبی  /سشکبس خبًن
 ............................................دس تبسیخ  ..............................دسیبفت ضذ ٍ ثِ کویتِ ًبظش ثش ًطشیبت (کویتِ ًبظش ثش فؼبلیت ضجکِّبی اختوبػی) داًطگبُ
خْت ثشسسی ٍ اظْبس ًظش اسخبع دادُ خَاّذ ضذ.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء دسیبفت کٌٌذُ :
..................................................................................................

تبسیخ دسیبفت فشم:
............................................

