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بسم اهلل الرحمن الرحيم

اسـاسـنـامـه وب ســایـت پــیـنـوس
با انگيزه ی کمک به پيشرفت مثبت و همه جانبه ی جامعه در راستای معرفی دیدگاهی ميانه رو از
اسالم به عنوان نظام شامل و کامل و نيز ارتقای سطح دانش و بينش عمومی و حفظ اعتالی
فرهنگ اصيل بومی در زمينه های دینی  ،علمی و فرهنگی  -اجتماعی و با التزام به رعایت مقررات
موضوعة کشوری و ضوابط حاکم بر تأسيس وب سایت و بر طبق مشخصات و شرایط پيش بينی
شده در این اساسنامه « وب سایت دینی  ،علمی  ،فرهنگی-اجتماعی پينوس » تشكيل گردید.

وب سایت پينوس در تاریخ  3113/2/42به استناد ماده ( )8آیين نامه شماره /314234ت23444
هـ مورخ  3181/8/1مصوب هيأت محترم وزیران  ،موفق به کسب مجوز فعاليت دائمی از مرکز
توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شد .
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فصل اول – كلیات  ،تعاریف  ،اهداف و موضوع فعالیت
ماده  : 3نام سایت  :وب سایت دینی  ،علمی  ،فرهنگی-اجتماعی پينوس می باشد و برای اختصار
ذیالً سایت ناميده می شود.
ماده  : 4نوع سایت با اهداف دینی  ،علمی و فرهنگی و اجتماعی و مقاصد غير تجاری  ،غير
سياسی و غير صنفی تأسيس شده است .
ماده  : 1سرمایة سایت و تابعيت آن ایرانی است .
ماده  : 2مدت فعاليت سایت از تاریخ تاسيس و نامحدود است .
ماده  : 5موضوع فعالیت سایت به شرح زیر است :
الف  :فعالیت در زمینه های دینی  ،علمی  ،فرهنگی – اجتماعی
ب  :توزیع بروشور ( در زمينه های دینی  ،علمی  ،فرهنگی – اجتماعی )
ج  :توزیع سی دی ( در زمينه های دینی  ،علمی  ،فرهنگی – اجتماعی )
د  :توزیع اینترنتی  CDو  ( DVDتوزیع اینترنتی با هزینه اوليه و بدون کسب هيچ سودی صورت
می گيرد  ،توزیع فيلم های اسالمی  ،مستند های علمی و آموزشی و ) . . .
و  :انتشار نشریة الکترونیکی فرهنگی  ،علمی  ،دینی و اجتماعی

ماده  : 6کلية فعاليتها و اقدامات سایت در چهار چوب قوانين و مقررات موضوعة کشوری و قوانين
جرایم رایانه ای انجام می پذیرد .
ماده  : 1هرگونه تغيير در فعاليت های اجرایی ( ماده  ) 4توسط شورای مرکزی انجام می گردد.
ماده  : 8هر گونه تغيير در سياستگذاری های سایت و انحالل سایت فقط توسط هيئت موسسين
انجام می گيرد .
ماده  : 1انحالل سایت با رای کامل تمام اعضا ( هر پنج نفر ) صورت ميپذیرد  ،در غير این صورت
انجام نمی پذیرد.
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فصل دوم  :اركان اصلی سایت
ماده  : 31ارکان اصلی و تشكيالت اساسی سایت به شرح زیر است :
الف  :هيئت موسسين
ب  :شورای مرکزی
ج  :مدیر مسئول سایت
ر  :دبير سایت
و :مدیر تاالر
ه  :مدیر تاالر گفتمان

الف  :هیئت موسسین
.1
.2
.3
.4
.5

اسامه قادری
راشد فخرالدینی
ارشد شریفی
مبین نادری
عبدالرحمن وهابی

* وظایف :
)1
)2
)3
)4
)5
)6

سیاستگذاری سایت
عزل و نصب اعضاء شورای مرکزی در صورت عدم انجام وظایف
تایید یا رد صالحیت افراد کاندید شده برای شورای مرکزی
عزل و نصب مدیر مسئول سایت
انحالل سایت
انتخاب مدیر تاالر گفتمان و مدیر تاالر دینی
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ب  :شورای مرکزی
.1
.2
.3
.4
.5

اسامه قادری
میالد یوسفی
کوثر ویسمرادی
نصیره حکمتی
مهناز روحی

عضو علی البدل :

* وظایف :
 )1تصمیم گیری در مورد مسائل اجرایی سایت
 )2انتخاب مدیر تاالر ها براساس میزان فعالیت کاربر
 )3انتخاب دبیر سایت
برای انتخاب مدیر تاالر گفتمان و مدیر تاالر دینی  ،شورای مرکزی حق  2رای دارند .

* شرایط کاندید شدن برای شورای مرکزی :
-1
-2

فعالیت نسبتا مداوم در سایت
در دسترس بودن برای جلسات حضوری ( در سال  2جلسه )

نکته  .1 :کاندید شورای مرکزی باید توسط هیئت موسسین تایید صالحیت شود .
 .2جلسات شورای مرکزی در پاوه برگزار می شود و اعضاء شورای مرکزی و دبیر سایت حتما باید در
جلسه حضور داشته باشند .
.................................................................................................................................................
ج  :مدیر مسئول سایت

اسامه قادری

* وظایف :
 )1مسئول بخش فنی
 )2مسئول حقوقی سایت
نظارت بر مطالب صحفه اصلی و نظرات و ....
)3
 )4نظارت بر فعالیت کاربران سایت طبق قوانین سایت
 )5ارتباط با نمایندگان شهرستان
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ر  :دبیر سایت

نصیره حکمتی

* وظایف :
 )1تنظیم و آماده نمودن اطالعیه های شورای مرکزی سایت
 )2طراحی سواالت بخش نظرسنجی سایت
 )3تشکیل جلسات
 )4تنظیم گزارشات

نکته  :دبیر سایت براساس توانایی برای انجام وظایف باال انتخاب می شود .
.................................................................................................................................................
و  :مدیر تاالر ها :
تاالر دینی :
تاالر علمی  :خالق چاوشینی
تاالر نوجوانان :
تاالر بانوان  :نگار راشد پور
تاالر سرگرمی و تفریح :
تاالر کوردی  :شیما کریمی

تاالر فرهنگی – اجتماعی  :نگین نقشی
تاالر زبان خارجه :
تاالر دانلود ..................... :

* وظایف :
 )1فعالیت مداوم در طول هفته در تاالر گفتمان
 )2ارسال موضوعات در زمینه مورد فعالیت خود در تاالر گفتمان
 )3بررسی موضوعات و مقاالت ارسالی در تاالر تحت مدیریت خود

................................................................................................................................................
ه  :مدیر تاالر گفتمان

مهناز روحی

* وظایف :
 )1نظارت بر مطالب ارسالی در تاالر گفتمان
 )2حذف مطالب ( تاالر گفتمان ) مغایر با قوانین سایت
 )3نظارت روزانه و هفتگی و مداوم بر تاالر گفتمان
 )4در صورت لزوم ویرایش مطلب  ،ارجاع مطلب به خود نویسنده برای ویرایش
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فصل سوم  :قوانین سایت
 .3سایت پينوس وابسته به هيچ نهاد و ارگانی نبوده و یک مجموعه خصوصی به
شمار می رود از این رو استفاده از نام این سایت تنها با اجازه مستقيم مسئولين
سایت مجاز است.
 .4مطالب ارسالی به سایت و انجمن در هر بخش توسط مدیر مربوطه کنترل شده و
در صورت مغایرت با اهداف ذکر شده  ،مفيد نبودن آن برای دیگران و مغایرت با
قوانين سایت حذف خواهد شد  ,لذا در ارسال مطالب به جنبه مفيد بودن آن و
عدم ارسال اسپم توجه فرمایيد.
.1

چنانچه اعتراضی به حذف مطالب خودتان داشته باشيد میتوانيد مستقيما با
مدیریت سایت در ميان بگذارید .

 .2باتوجه به هدف اصلی سایت یعنی دینی  ،علمی و فرهنگی – اجتماعی بودن آن
و با توجه به تجربه های تلخ مكرری که در خصوص مباحث سياسی داشته ایم هر
گونه بحث و مطلب سياسی از هر نوع آن مربوط به هر حزب و جناحی ممنوع بوده
و هر گونه اشاره به مطالب سياسی در امضا  ,آواتور  ,پيام عمومی  ,گروههای
کاربری و  ...تخلف محسوب ميشود.
 .4ارسال هرگونه مطلبی که به صورت کلی با ارزشها  ,اعتقادات دینی  ,اخالقی و
عرفی و قوانين کشورمان ( به خصوص جرائم رایانه ای ) مغایر باشد خالف مقررات
می باشد  .هم چنين از ارسال هر گونه مطلب یا خبری که احتمال فيلتر شدن
سایت را به همراه دارد خودداری نمایيد.
 .6در ارسال مطالب در هر بخشی از سایت رعایت ادب گفتاری و نوشتاری الزامی
بوده و نشانه شخصيت کاربران محترم می باشد  .لذا از هر گونه توهين و زیر سوال
بردن اشخاص حقيقی و حقوقی و کاربران سایت و یا نهادها و  ....و جدل و ایجاد
وب سایت پینوس با مجوز رسمی از مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

7

تنش در سایت به صورت جدی خودداری نمایيد.
 .1مطالب ارسالی هر چند توسط مدیر بخش مربوطه و مدیر تاالر گفتمان کنترل
میشود ولی چنانچه مطلبی خالف قوانين سایت و یا سياسی و غير اخالقی بود  ،با
استفاده از گزینه پيغام خصوصی به مدیر آنرا سریعا به مدیر سایت اطالع دهيد تا
نسبت به برخورد و رفع آن اقدام کنيم.
 .8به منظور استفاده بهتر کاربران از عنوان مناسب برای مطالب ارسالی استفاده
نمایيد و مطالب ارسالی حتما با ذکر منبع باشد  .به خصوص مطالبی که جنبه
خبری دارند حتما باید لينک مستقيم منبع را داشته باشند .
 .1با آنكه مدیران بخشها تمام تالش خود را در جهت کنترل بخش خود به عمل
میآورند ولی مسئوليت نوشتهها و مطالب ارسالی به عهده خود فرد بوده و چنانچه
مشكلی داشته باشد مدیر انجمن و بخش مربوطه پاسخگو نخواهند بود.
 .31بهرهبرداری از مطالب ذکر شده در این سایت با ذکر منبع و بدون تغيير و کم و
زیاد بالمانع است.
 .33هر گونه تالشی برای دسترسی غير مجاز و دخل و تصرف خارج از محدوده ذکر
شده ممنوع بوده و در صورت مشاهده نسبت به لغو عضویت اقدام خواهد شد.
 .34از در اختيار قرار دادن اسم کاربری و رمز عبور خود در دسترس دیگران خودداری
نمائيد .در صورت ارسال هر مطلب با نام کاربری شما  ,مسئوليت مستقيم مطالب
به عهده شما خواهد بود
 . .31هر کاربر در یک روز ميتواند حداکثر  4مطلب در تاالر گفتمان منتشر نماید و
در صورت ارسال بيش از  4مطلب در روز  ،ماباقی مطالب اضافی حذف خواهد شد
.
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 .32در قسمت مربوط به مشخصات قسمتهای خواسته شده را به صورت صحيح تكميل
نموده و از دادن اطالعات غلط خودداری نمائيد  .مشخصات فردی شما به هيچ
عنوان در اختيار سایر اشخاص و یا سازمانها قرار نمیگيرد  .همچنين از عضویت
مجدد با نام کاربری دیگر خودداری کنيد.
 .34در صورت تمایل به تبليغ سایت  ،وبالگ  ،فعاليت  ،محصول و یا  ...خود به هر
نحوی چه در مطالب ارسالی و چه در امضا قبل از آن حتما با مدیران انجمن
مطرح کنيد و هر گونه تبليغات مستقيم یا غير مستقيم بدون اجازه مدیریت سایت
ممنوع می باشد.
 .36تيم مدیریتی سایت هيچ مسئوليتی در قبال محتوای بنرهای تبليغاتی درج شده
در سایت ندارد.
 .31نام کاربری شما نشان هویت و شخصيت شما در سایت بوده و از به کاربردن
کلمات نامانوس و غير معمول  ,اعداد و یا کاراکترهای نامتعارف خودداری نمایيد .

شیوه برخورد با متخلفین:
توضيح  :برخورد با تخلفات در هر مورد بسته به نوع و شدت تخلف داشته و موارد زیر
در حالت عادی مدنظر می باشد و برای شرایط خاص که مستلزم تنبيهات بيشتر باشد
شامل نميگردد:
در صورت عدم رعایت قوانين سایت  3بار به کاربر خاطی تذكر داده می شود و بار
چهارم به مدت  01روز کاربر از سایت اخراج خواهد شد  .در صورت ادامه تخلف به
مدت یک ماه و در صورت تكرار برای هميشه اخراج خواهد شد.
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