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آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻃﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺪﯾﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻗﺪام
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲اﻣﺸﺐ )ﺷﻨﺒﻪ  ۹اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه( ﻓﺮﺻﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم دارﻧﺪ .دوﻟﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﻦ
ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﻧﺸﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻼس ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻋﺪهای از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ از  VPNاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺼﯽ از IPﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اوج ﺑﮕﯿﺮد و وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ راه ﺣﻞ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ  ۶۰ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ و ﻃﻠﺒﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد.
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺣﻮزهﻫﺎ دﯾﮕﺮ راﯾﮕﺎن ﻧﺒﻮده و ﯾﺎراﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی  ۶۰ﮔﯿﮕﺎ ﺑﺎﯾﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻃﻼب ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  ictgifts.irﺛﺒﺖﻧﺎم ﺧﻮد را
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﮐﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺧﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را در ﻋﺮض ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﻖ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را دارد و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﺮ اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪای ،ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ،اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ
اﻋﺘﺮاض در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺧﺬ ﺗﺎﺪ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهای در اﺧﺘﯿﺎر
وزارت ﻋﺘﻒ )ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری( ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻮزوی ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع را از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۵۰درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ و ﻃﻠﺒﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮده و
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آنﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻃﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺪﯾﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻗﺪام ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲اﻣﺸﺐ )ﺷﻨﺒﻪ  ۹اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه( ﻓﺮﺻﺖ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
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