ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راهاﻧﺪازی ﺷﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮآرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و وزارت ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راهاﻧﺪازی ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ
ﭼﻨﺪ روز ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻓﺮاد را اﺳﺘﻌﻼم ﮔﺮﻓﺖ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺻﺤﺒﺖ از راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ
ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻓﺮاد ﭘﯽ ﺑﺮد .او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ »دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را
دﮐﺘﺮ ﺑﻨﺎﻣﺪ« و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﺪهای ،راهاﻧﺪازی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد ﻧﺪارد.

»رﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮی اﺻﻞ« دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻨﺒﺎره ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻗﺎﻧﻮن
آزادی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺤﺚ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺒﻦ و ﺷﻔﺎف ﮐﺮده و ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه وﺟﻮد
ﻧﺪارد«.

او ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺘﺮ درﺑﺎره
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﻌﻞ و اﺻﻼح ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﮔﻮاﻫﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪارک اﻗﺪاﻣﯽ دﯾﮕﺮ در اﺟﺮای دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﺟﻌﻠﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﺪ«.
ﺣﺎل ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ راهاﻧﺪازی ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻼف وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ داده ﺷﻮد ،ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻼم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﻻزم اﺳﺖ.
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻧﺎم ﭘﺪر ،ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﺨﺺ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درج ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺎزه روﯾﺖ ﻣﺪرک از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وارد ﺷﺪه ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺪرک
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺳﺘﻌﻼم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪارک دﯾﮕﺮان.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﺎز اوﻟﯿﻪ راه اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ،درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺪ روزی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ درﺧﻮاﺳﺖ زﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ زودی ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﻤﻨﺎ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻌﻼ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻌﻼم دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ زودی ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺗﺠﻤﯿﻊ
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ راﺣﺖﺗﺮ ﺷﻮد.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻼم اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﻋﻠﻮم ،وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ﺑﺎ
راﻫﺒﺮی ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ

آن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ  IPاﯾﺮان وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻮﯾﺪ.

ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺸﺎن از ﺧﻄﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ و در زﻣﺎن ارﺳﺎل ﮐﺪ

رﻫﮕﯿﺮی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان را اﺳﺘﻌﻼم ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟ آن را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

